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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за
признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не
постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на
траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице,
согласно членот 276 став (1) од Законот.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на
порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се
објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот
66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни
барања.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за
проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)
____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕНОС
(11) 7434
(73) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, CH

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ
(11) 5431
(73) Flexmove System (m) Sdn.bhd. 128 Jalan Permatang Damar Laut 11960 Bayan Lepas,
Penang, MY
(11) 5431
(73) Dorner (m) Sdn.bhd. 246 Jalan Permatang Damar Laut 11960 Bayan Lepas, Penang, MY

ПРЕСТАНОК
(11) 954
(73) Enschede/Sdu B.V. Jan Van Krimpenweg 19, 2031 CG Haarlem, NL
(11) 1221
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE
(11) 1243
(73) Cooperative AVEBE U.A. Prins Hendrikplein 20 9641 GK Veendam, NL
(11) 1371
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
3
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(11) 1627
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 1613
(73) Aventis Pharma S.A 20, avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, FR
(11) 1647
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE
(11) 1774
(73) Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 2422
(73) Sanofi Pasteur Limited 1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario M2R 3T4, CA
(11) 2537
(73) Connaught Technology Corporation 3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville, DE 19807,
US
(11) 2532
(73) Benedini, Roberto; Via Sereto; Gardelli, Antonio; Via Duccio Di Boninsegna and Coppi,
Gioacchino; 7/F, 25040 Monticelli Brusati, Brescia, IT; 6, 40133 Bologna, IT and 41100
Modena, IT
(11) 3575
(73) Invatec S.r.l. Via Martiri della Liberta, 7, 25030 Roncadelle, Brescia, IT
(11) 3260
(73) Laboratorios LETI, S.L. C/. del Sol 5, Poligono Industrial Norte, 28760 Tres Cantos
Madrid, ES
(11) 3800
(73) Connaught Technology Corporation 3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville, DE 19807,
US
(11) 4283
(73) PHIVCO-1 LLC Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, US
(11) 6554
(73) Biogen MA Inc. 250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US
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(11) 6905
(73) EURO-CELTIQUE S.A. 1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU
(11) 9309
(73) Pfizer Inc. and Amgen Fremont Inc. 235 East 42nd Street New York, NY 10017, US and
One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
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(51) C 07D 487/04, C 07D 473/34, A 61K 31/519,

пиразинил, пиридазинил, 1H-пиролил или

A 61K 31/52, A 61P 37/00

тиразолил од R1 може опционално да е

(11) 9807
(21) 2019/607

(13) Т1
(22) 11/07/2019

супституиран од 1 до 3 радикали независно
селектирани од циано, хидрокси, C1-4алкил,

(45) 31/12/2019
(30) 109821 P 30/10/2008 US and 242765 P

C1-4алкокси, хало, хало-супституиран-C14алкил, хало-супституиран-C1-4алкокси,

15/09/2009 US
(96) 29/01/2009 EP09748626.0

хидрокси, амино, -C(O)R8a, -S(O)0-2R8a, C(O)OR8a, и -C(O)NR8aR8b; каде што R8a и

(97) 17/04/2019 EP2350078
(73) Novartis AG and The Scripps Research
Institute Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH and

R8b се независно одбрани од водород и C1-

10550 North Torrey Pines Road La Jolla, CA
92037, US

NR6aC(O)R6b, -NR6aC(O)NR6bR6c, фенил, 1Hпиролопиридин-3-ил, 1H-индолил, тиофенил,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

пиридинил, 1H-1,2,4-триазолил, 2оксоимидазолидинил, 1H-пиразолил, 2-оксо-2,3-

(72) WAN, Yongqin; PAN, Shifeng; TELLEW,

дихидро-1H-бензоимидазолил и 1H-индазолил;

John; WANG, Xing; BOITANO, Anthony; COOKE,
Michael and SCHULTZ, Peter G.
(54) СОЕДИНЕНИJA КОИ ЕКСПАНДИРААТ
ХЕМАТОПОЕТСКИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ

каде што
R6a, R6b и R6c се независно одбрани од

(57) 1 Соединение со формулата I:

1H-индолил, тиофенил, пиридинил, 1H-1,2,4триазолил, 2-оксоимидазолидинил, 1H-

во коe:

пиразолил, 2-оксо-2,3-дихидро-1H-

G1 е селектирано од N и CR3;
G2, G3 и G4 се независно одбрани од CH и N;

бензоимидазолил или 1H-индазолил of R2 е
опционално супституирано со 1 до 3 радикали

под услов да барем 1 од G3 и G4 е N; под услов
да G1 и G2 не се обете N;

независно селектирани од хидрокси, хало,
метил, метокси, амино, -O(CH2)nNR7aR7b, -

L е селектирано од -NR5a(CH2)2-, NR5a(CH2)3-, -NR5aCH(C(O)OCH3)CH2-, -

S(O)2NR7aR7b, -OS(O)2NR7aR7b и NR7aS(O)2R7b; каде што R7a и R7b се

NR5a(CH2)2NR5b-, -NR5a(CH2)2S-, -

независно одбрани од водород и C1-4алкил;

NR5aCH2CH(CH3)CH2-, -NR5aCH2CH(OH)- и NR5aCH(CH3)CH2-; каде што R5a и R5b се

R3 е селектирано од водород, C1-4алкил и
бифенил; и

независно одбрани од водород и C1-4алкил;
R1 е селектирано од фенил, тиофенил,

R4 е селектирано од C1-10алкил, проп-1-ен-2ил, циклохексил, циклопропил, 2-(2-

фуранил, 1H-бензоимидазолил, изохинолинил,
1H-имидазопиридинил, бензотиофенил,

оксопиролидин-1-ил)етил, оксетан-3-ил,
оксетан-2-ил, бензхидрил, тетрахидро-2H-

пиримидинил, пиридинил, 1H-имидазолил,

пиран-3-ил, тетрахидро-2H-пиран-4-ил, фенил,

пиразинил, пиридазинил, 1H-пиролил и
тиразолил; назначено со тоа, што

тетрахидрофуран-3-ил, тетрахидрофуран-2-ил,
бензил, (4-пентилфенил)(фенил)метил и 1-(1-

наведениот фенил, тиофенил, фуранил, 1Hбензоимидазолил, изохинолинил, 1H-

(2-оксо-6,9,12-триокса-3-азатетрадекан-14-ил)1H-1,2,3-триазол-4-ил)етил; каде што

имидазопиридинил, бензотиофенил,
пиримидинил, пиридинил, 1H-имидазолил,

наведениот алкил, циклопропил, циклохексил,
2-(2-оксопиролидин-1-ил)етил, оксетан-3-ил,

4алкил;
R2 е селектирано од -S(O)2NR6aR6b, -

водород и C1-4алкил; и
наведениот фенил, 1H-пиролопиридин-3-ил,

6
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Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

оксетан-2-ил, бензхидрил, тетрахидро-2H-

1H-1,2,3-триазол-4-ил)етил може опционално

пиран-3-ил, тетрахидро-2H-пиран-4-ил, фенил,

да е супституиран со 1 до 3 радикали независно

тетрахидрофуран-3-ил, тетрахидрофуран-2-ил,
бензил, (4-пентилфенил)(фенил)метил или 1-(1-

селектирани од хидрокси, C1-4алкил и халосупституиран-C1-4алкил; или негова сол.

(2-оксо-6,9,12-триокса-3-азатетрадекан-14-ил)-

има уште 27 патентни барања

(51) A 61K 47/30, A 61K 9/48, A 61K 47/40, A
61K 47/36

(57) 1 Состав на обвивка за формирање на
меки капсули која е погодна за енкапсулирање

(11) 9809
(21) 2019/620

(13) Т1
(22) 16/07/2019

на јадро кое содржи фосфолипид – масло со
фосфолипид со концентрација од 20% или

(45) 31/12/2019
(30) 20130132728 25/06/2013 JP

повеќе по маса, се состои од:
(A) скроб и/или декстрин;

(96) 24/06/2014 EP14816696.0

(B) желатинизатор избран од група која содржи

(97) 19/06/2019 EP3013326
(73) R.P. Scherer Technologies, LLC 2215

јота-карагенан, капа-карагенан, ламбдакарагенан, агар, гума арабика, гелан гума,

Renaissance Drive Suite B Las Vegas, Nevada
89119, US

природна гелан гума, пулулан, пектин,
глукоман, гума од багремови зрна, гуар гума,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

целулоза, коњак гума, фурцеларан, тара гума,
алгинат и тамаринд гума;

(72) FUJII, Takuma; OKAYAMA, Toshikazu;

(C) глицерин; и

KIMATA, Michihiro; HANAYAMA, Yoshiaki and
TAKAHASHI, Miyako
(54) СОСТАВ НА ОБВИВКА ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА МЕКИ КАПСУЛИ И МЕКИ КАПСУЛИ

(D) сорбитол;
кадешто масениот сооднос од (C) глицерин : (D)

(51) C 12N 5/074, C 12N 5/0775, A 61K 35/12

(30) 201462013121 P 17/06/2014 US

(11) 9808
(21) 2019/621

сорбитол е во опсег од 100:40 до 100:70.
има уште 7 патентни барања

(13) Т1
(22) 17/07/2019

(96) 05/06/2015 EP15781411.2
(97) 17/04/2019 EP3158057

(45) 31/12/2019
7
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Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(73) IGENOMIX S.L. Ronda Narcis Monturiol,

(57) 1 Изолирани автологни CD133+ матични

11B Parque Tecnológico Paterna 46980

клетки добиени од коскена срж (BMDSC) за

Valencia, ES
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

употреба во третманот на Ашерман-ов синдром
или ендометријална атрофија кај субјект со

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SIMÓN, Carlos; SANTAMARIA, Javier;

потреба од истите, назначено со тоа, што
изолираните CD133+ BMDSC се

PELLICER, Antonio and CERVELLO, Irene
(54) ТЕРАПИЈА СО МАТИЧНИ КЛЕТКИ КАЈ

администрирани во артериите на матката на
субјектот.

ЕНДОМЕТРИЈАЛНИ ПАТОЛОГИИ

има уште 8 патентни барања

(51) E 05D 7/12, E 05D 11/10, E 05F 5/00, E 05F

(57) 1 Шарка за врата со функција на

5/10, E 05F 1/12

пригушување која содржи:

(11) 9810
(21) 2019/626

(13) Т1
(22) 17/07/2019

куќиште (1),

(45) 31/12/2019
(30) 201610122737 04/03/2016 CN

прво ротирачко вратило (2),

(96) 01/12/2016 EP16892370.4
(97) 01/05/2019 EP3290624
(73) Liang, Peiling No.12 Daning Road XIXI,

второ ротирачко вратило (3),

Longjiang Town, Shunde District Foshan City
Guangdong, CN

ротирачко вратило (4) во облик на буква U,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

чашка (6) на шарка,

(72) Liang, Peiling
(54) ШАРКА ЗА ВРАТА СО ФУНКЦИЈА НА

носач за спојување (8),

ПРИГУШУВАЊЕ

торзиона пружина (5),

8

Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

шарката со помош на вториот крак (41) на
конектор (7),

ротирачкото вратило во облик на буквата U,

носечка конструкција (9), и

при што торзионата пружина е поставена преку
второто ротирачко вратило, при што едниот

конструкцијата (10) за пригушување, при што

крај на торзионата пружина е зацврстен за
споен носач, а вториот крај на торзионата

еден крај на надворешниот носач ротирачки е
поставен во куќиште со помош на првото

пружина се потпира на спојниот носач,
назначен со тоа, што носечката конструкција е

ротирачко вратило, а вториот крај на спојниот

зацврстена за спојниот носач, при што

носач е ротирачки поврзан со чашка на шарката
со помош на едниот крак (42) на ротирачкото

конструкцијата за пригушување ја потпира
носечката конструкција, а истата се движи во

вратило во облик на буквата U, при што
чашката на шарката се зацврстува на крилото

куќиштето со носечката конструкција, при што
клипот (101) на конструкција за пригушување

на вратата, при што едниот крај на конекторот
ротирачки е поставен во куќиште со помош на

може да се потпира на торзионата пружина, со
што се зголемува отпорот за ресетирање во

второто ротирачко вратило, а вториот крај на

однос на торзионата пружина.

конекторот е ротирачки поврзан со чашка на

има уште 2 патентни барања

(51) A 61K 31/5383, A 61K 33/06, A 61K 9/12, A

(96) 03/09/2010 EP10814595.4

61P 11/00
(11) 9811

(13) Т1

(97) 19/06/2019 EP2473170
(73) Horizon Orphan LLC 150 South Saunders

(21) 2019/627

(22) 17/07/2019

Road Lake Forest, IL 60045, US

(45) 31/12/2019

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(30) 20090240092P 04/09/2009 US and
20090249231P 06/10/2009 US
9

Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(72) LOMOVSKAYA, Olga; GRIFFITH, David, C.;

осмолалност од помеѓу околу 300mOsmol/kg до

DUDLEY, Michael, N.; LOUTIT, Jefferey, S. and

околу 500 mOsmol/kg, и нема лактоза, за

MORGAN, Elizabeth, E.
(54) КОРИСТЕЊЕ НА АЕРОСОЛИЗОВЕН

користење во постапка за лекување на
цистична фиброза кај човекот, каде што

ЛЕВОФЛОКСАЦИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ
ЦИСТИЧНИ ФИБРОЗИ

спомнатиот човек има градна инфекција која
содржи P. aeruginosa, и каде што спомнатиот

(57) 1 Раствор кој содржи левофлоксацин во
концентрација од помеѓу околу 75 mg/ml до

раствор содржи околу 240 mg левофлоксацин и
се дава како аеросол на спомнатиот човек два

околу 150 mg/ml, магнезиум хлорид во

пати на ден.

концентрација од помеѓу околу 150 mM до
околу 250 mM; pH од помеѓу околу 5 до околу 7;

има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 38/36, A 61L 33/12

ПРИГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ

(11) 9812
(21) 2019/628

(13) Т1
(22) 17/07/2019

(57) 1 Состав, во кој колаген и фибрин се

(45) 31/12/2019
(30) 20120143519 11/12/2012 KR

мешаат, за употреба како ткиво запечатувач,
при што составот е подготвен од

(96) 09/01/2013 EP13862142.8

мешање на фибриноген и апротинин за да се

(97) 05/06/2019 EP2932989
(73) Sewoncellontec Co., Ltd. (Yeouido-dong)

подготви првиот материјал;
мешање на тромбин, калциум хлорид и колаген

Hanguk HP building 83, Uisadang-daero
Yeongdeungpo-gu Seoul 150-724, KR

за да се подготви втор материјал; и
мешање на првиот материјал и вториот

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

материјал едни со други за да се подготви трет

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LEE, Jun Keun; KIM, Jang Hoon; CHANG,

материјал, и
при што фибриногенот има концентрација од

Cheong Ho; YEO, Se Ken; YOO, Ji Chul and SUH,
Dong Sam
(54) МЕСТО НА ТКИВА ВО КОЈИ КОЛАГЕНОТ
И ФИБРИНОТ СЕ МЕШАНИ И НАЧИН НА

65-130 mg/mL, апротинин има концентрација од
1,000-3,000 KIU/mL,
тромбинот има концентрација од 40-600 U/ml,
калциум хлоридот има концентрација од 4-140
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има уште 2 патентни барања

mmol/L,
и колагенот има концентрација од 10-30 mg/ml.

(51) A 61K 31/13A 61K 31/132, A 61K 31/16, A

(54) СОСТАВИ СО ЛИПИДНИ ЧЕСТИЧКИ И

61K 38/43, A 61K 31/56, A 61K 38/00, A 61K
31/215

ПОСТАПКИ ЗА ИСПОРАКА НА iRNK

(11) 9816
(21) 2019/635

(57) 1 Состав кој опфаќа (а) барем една

(13) Т1
(22) 18/07/2019

молекула на iRNK, чиј најмалку еден дел
кодира функционален секретиран полипептид;

(45) 31/12/2019
(30) 201161494881 P 08/06/2011 US

и (б) носител за трансфер на липозоми кој
содржи липидна наночестичка која содржи еден

(96) 08/06/2012 EP12728007.1

или повеќе катјонски липиди, еден или повеќе

(97) 08/05/2019 EP2717893
(73) Translate Bio, Inc. 29 Hartwell Avenue

некатјонски липиди и еден или повеќе липиди
модифицирани со ПЕГ за употреба во постапка

Lexington, MA 0242US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце

на лекување на субјект со дефект или дефицит
во предметниот секретиран полипептид, при

Николов 98, 1000, Скопје
(72) GUILD, Braydon, Charles; DEROSA, Frank

што iRNK е инкапсулирана во носителот за
трансфер и при што составот се применува со

and HEARTLEIN, Michael

испорака до белите дробови со небулизација.
има уште 13 патентни барања

(51) C 07K 16/00, C 07K 16/18, A 61K 39/00
(11) 9817
(13) Т1

(97) 22/05/2019 EP2794654
(73) Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview

(21) 2019/638

(22) 19/07/2019

Drive Horsham, PA 19044, US

(45) 31/12/2019

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје

(30) 201161577817 P 20/12/2011 US
(96) 19/12/2012 EP12859920.6
11
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(72) WU, Sheng-Jiun; ALDERFER, Christopher;

NO:38, или нивна хуманизирана верзија,

JANECKI, Dariusz; LIU, Xuesong; MURDOCK,

Кадешто предметната хуманизирана верзија

Melissa; MERCKEN, Marc; VANDERMEEREN,
Marc and MALIA, Thomas
(54) АНТИ-ПХФ-ТАУ АНТИТЕЛА И НИВНИ
УПОТРЕБИ

има афинитет кон ПХФ-тау со константа на
дисоцијација (KD) помала или еднаква на 10-10
M, одредена со ProteOn.
има уште 11 патентни барања

(57) 1 Изолирано антитело кое го врзува ПХФтау кое содржи VH SEQ ID NO: 37 и VL SEQ ID

фази:
a. прeтходно уситнување на трева или сено со

(51) D 21B 1/06, D 21D 1/34, D 21D 1/32, D 21D
1/02, D 21D 1/20
(11) 9813
(21) 2019/639

(13) Т1
(22) 19/07/2019

разбивач на бали и/или со секач до просечна
должина на влакна помеѓу 500 mm и 10 mm,

(45) 31/12/2019

посакувано помеѓу 120 mm и 10 mm;

(30) 201310114386 18/12/2013 DE
(96) 17/12/2014 EP14825290.1

b. отстранување на нечистотија и страни или
надворешни супстанци со циклон;

(97) 24/04/2019 EP3084070
(73) Creapaper GmbH Reisertstraße 14 53773

c. уситнување и преведување во влакна на
трева или на сено во млин за влакна ;

Hennef, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

d. раздвојување на влакна на трева или на
сено, при што тоа раздвојување и/или

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

изолирање на влакна на трева или на сено се

(72) D'AGNONE, Uwe
(54) ПОСТАПКА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРЕВА

изведува по мелење со калибрирани валци ; и
e. просејување и/или сеење на трева или на

ИЛИ СЕНО
(57) 1 Постапка за обработка на трева или

сено со сепаратор со циркулирачки воздух
и/или со циклонско сито.

сено, која постапка опфаќа последователни

има уште 14 патентни барања
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(51) A 61K 9/00
(11) 9814
(21) 2019/644

(72) RIDDEN, John; DAVIES, Michael and GOOD,
(13) Т1
(22) 22/07/2019

Liam
(54) АНТИФУНГАЛЕН ТОПИКАЛЕН СОСТАВ

(45) 31/12/2019
(30) 201317005 25/09/2013 GB and 201320723

И МЕТОДИ НА ТРЕТМАН

25/11/2013 GB

фунгална инфекција на нокт или кожа што

(96) 25/09/2014 EP14781264.8
(97) 24/04/2019 EP3049056
(73) Blueberry Therapeutics Limited The
Biohub Alderley Park, Alderley Edge,

содржи полимер и антифунгален агенс,
назначено со тоа, што полимерот содржи

Macclesfield, Cheshire SK10 4TG, GB

и антифунгалниот агенс содржи Тербинафин.
има уште 10 патентни барања

(57) 1 Топикален состав за третманот на

линеарен и/или разгранет или цикличен
полимоногванид/полигванидин, полибигванид,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
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(51) C 07K 14/32, A 61K 38/00

(72) HOFFMANN, Bernhard; MÜCKE, Yvonne;

(11) 9815

(13) Т1

RASCHE, Stefan; JABLONKA, Natalia and

(21) 2019/649

(22) 25/07/2019

SCHILLBERG, Stefan
(54) ПРОТЕИН БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИН ЗА

(45) 31/12/2019
(30)
(96) 01/09/2016 EP16186895.5

ЛЕКУВАЊЕ НА PKU

(97) 01/09/2016 EP3290436
(73) metaX Institut für Diätetik GmbH Am

содржи полипептидна секвенца која најмалку е
70% идентична со SEQ ID NO 2 или нејзин

Strassbach 5 61169 Friedberg (Hessen), DE

дијететски доволен протеин, при што

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

спомнатиот протеин не содржи фенилаланин.
има уште 14 патентни барања

(51) D 06N 3/00, B 29C 41/20, B 29C 41/14, B
29C 41/22, B 32B 25/02, B 32B 27/12, A 41D

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

19/00
(11) 9818

(13) Т1

(72) TAYLOR, John; MENDIS, Agampodi Sunsil
Shantha; ABDEEN, Mohammed Fazal and GOTH,

(21) 2019/651

(22) 26/07/2019

(57) 1 Рекомбинантен дијететски протеин кој

(45) 31/12/2019
(30) GB20090019143 02/11/2009 GB and

Howard
(54) МЕТОД ЗА ПРАВЕЊЕ ЗАШТИТНА
ОБЛЕКА

GB20100000489 13/01/2010 GB
(96) 29/10/2010 EP10781991.4

(57) 1 Метод за правење заштитна облека,
содржи:

(97) 17/07/2019 EP2496393
(73) A T G Ceylon (Private) Limited Spur Road

обезбедување на супстрат формиран од
предиво и меѓупростори низ него;

7 Phase 2 IPZ Katunayake, LK

аплицирање врз супстратот полимерен
материјал со влакна суспендирани во него,
14
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влакната имаат должина во опсегот од 0.01 mm

композитен слој од полимерниот материјал и

до 0.04 mm;

влакната.

коагулирање барем на малку полимерен
материјал врз суспстратот за да се формира

има уште 5 патентни барања

(51) C 07K 16/06, C 07K 16/46, C 07K 16/28
(11) 9854
(13) Т1

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2019/652

(72) BERNETT, Matthew, J.; MOORE, Gregory;

(22) 29/07/2019

(45) 31/12/2019
(30) 201361794896P 15/03/2013 US;

DESJARLAIS, John and RASHID, Rumana
(54) ХЕТЕРОДИМЕРНИ ПРОТЕИНИ

201361818153P 01/05/2013 US;
201361818344P 01/05/2013 US;

(57) 1 Хетеродимерно антитело коешто
содржи:

201361818401P 01/05/2013 US;
201361913832P 09/12/2013 US;

a)

прв мономер којшто содржи:

201361913870P 09/12/2013 US;
201361913879P 09/12/2013 US; 201414155334
14/01/2014 US; 201414205248 11/03/2014 US;

i) прва тешка низа со константен домен којашто
содржи прв варијабилен Fc домен; и

201414207489 12/03/2014 US; 201461938095P
10/02/2014 US and WO2014US11549

ii) прв антиген поврзувачки домен; и

14/01/2014 WO
(96) 17/03/2014 EP14733393.4

b)

(97) 22/05/2019 EP2951203
(73) Xencor, Inc. 111 W. Lemon Avenue
Monrovia, CA 91016, US

i) втора тешка низа на константен домен

втор мономер којшто содржи:

којашто содржи втор варијабилен Fc домен; и
ii) втор антиген поврзувачки домен;
15
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Fc домен содржи аминокиселински супституции
кадешто споменатиот прв варијабилен Fc

L368D/K370S.

домен содржи аминокиселински супституции
S364K/E357Q и споменатиот втор варијабилен

има уште 11 патентни барања

(51) C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/36, C
07K 16/28, C 07K 16/12, C 07K 16/26, C 12P

домен од една клетка, ка¬де што споменатата
молекула содржи два CH3 домени на човечки

21/00, A 61K 39/40, A 61K 39/40, A 61K 39/395

IgG кои што се способни да фор¬¬ми¬раат
контактна површина, при што споменатиот

(11) 9819

(13) Т1

метод се состои од обезбедување во на¬ве-

(21) 2019/653

(22) 30/07/2019

де¬ната клетка

(45) 31/12/2019
(30) 201261635935P 20/04/2012 US
(96) 19/04/2013 EP13720615.7

a. Прва молекула на нуклеинска киселина која
што кодира прв полипептиден синџир кој што

(97) 05/06/2019 EP2838918
(73) Merus N.V. Yalelaan 62 3584 CM Utrecht,

содржи CH3 домен на човечки IgG,
б. Втора молекула на нуклеинска киселина која

NL

што кодира втор полипептиден синџир кој што

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

содржи CH3 домен на човечки IgG,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

каде што споменатиот прв полипептиден
синџир кој што содржи CH3 домен, содржи

(72) DE KRUIF, Cornelis Adriaan;
LOGTENBERG, Ton and HENDRIKS, Linda

остаток на ли¬зин (K) на аминокиселинската
позиција 366 според ЕУ системот за

Johanna Aleida
(54) МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕТЕРОДИМЕРНИ

нумерирање и каде што спомена¬тиот втор

МОЛЕКУЛИ ОД IG ТИП
(57) 1 Метод за производство на

кисе¬ли¬на (D) на аминокиселинската позиција
351 според ЕУ системот за нумерирање, при

хетеродимерна молекула која што содржи CH3

што спомена¬тиот метод понатаму се состои од

полипептиден синџир кој што содржи CH3
домен, содржи остаток на аспарагинска
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чекорот на култивирање на споменатата клетка

хетеродимерна молекула која што содржи CH3

домаќин и овоз¬мо¬жување експресија на

домен од културата.

споменатите две молекули на нуклеинска
киселина и собирање на споме¬натата

има уште 13 патентни барања

(51) G 07F 1/04
(11) 9820

(13) Т1

особено во една машина, ка-де што уредот за
одбивање (1) има две основни плочи (2, 3) кои

(21) 2019/654

(22) 30/07/2019

што се распоредени една спро¬ти дру¬га, кои
што се во суштина рамни и кои што формираат

(45) 31/12/2019
(30) 202009000228 U 06/01/2009 DE

патека за монетите или жетоните со по-мош на

(96) 05/01/2010 EP10000025.6
(97) 24/07/2019 EP2204781
(73) Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352
Gumpoldskirchen, AT

дистанцери (10, 18) и каде што дистанцерите
(10) се заглавуваат во отворите (11) на ос¬нов-

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

секоја од спо¬менатите основни плочи (2, 3)
има рамен прв регион (4, 5) во регионот за

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

вметнување на Уредот за одбивање, втор

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Mührenberg, Roland; Buchholz, Wiebke and

рамен регион (6, 7) во регионот за исфрлање на
уредот за одбива¬ње, и закривен регион (8, 9)

Zander, Marko
(54) УРЕД ЗА НАСОЧУВАЊЕ

со кој што споменатиот прв и втор регион (4, 5,
6, 7) се поврзани еден со друг, а плочата за

(57) 1 Елемент за одбивање (1), особено за
монети или за жетони, за насочување, за

внесување на монетите е накосена во однос на
рамнината за празнење на моне-ти¬те, што се

одбивање и / или за менување на положбата

карактеризира со тоа што регионот за

или локацијата на монетите или жетоните,

вметнувањето има ширина на прв канал за

ни¬те плочи (2,3) и на тој начин ги фиксираат
основните плочи (2, 3) една за друга, каде што
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моне¬ти која што е поголема од ширината на

навлегува во ширината на каналот за монети

вториот канал за монети од регионот за

од ширината на првиот канал за монети кон

исфрлање со споме¬на¬тиот закривен регион
(8, 9) помеѓу регионот за вметнување и

ши¬ри¬ната на вториот канал за монети.
има уште 11 патентни барања

регионот за исфрлање кој што посте¬пено

(51) C 07H 19/173, A 61K 31/7076, A 61P 35/00

(72) MCGUIGAN, Christopher; GRIFFITH, Hugh;
FERRARI, Valentina; SERPI, Michaela and

(11) 9821
(21) 2019/655

(13) Т1
(22) 30/07/2019

JIMENEZ ANTUNEZ, Carmen
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА 2’ И/ИЛИ 5’

(45) 31/12/2019
(30) 201421211 28/11/2014 GB and 201519316

АМИНОКИСЕЛИНСКИ ЕСТЕР
ФОСФОРАМИДАТ 3’-ДЕОКСИ АДЕНОЗИН

02/11/2015 GB
(96) 27/11/2015 EP15804216.8

КАКО СОЕДИНЕНИЈА ПРОТИВ КАНЦЕР

(97) 26/06/2019 EP3224268
(73) NuCana plc 77-78 Cannon Street London
EC4N 6AF, GB

[фенил(бензилокси-L-аланинил)] фосфат

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

соединението
има уште 13 патентни барања

(57) 1 3 ’-Деоксиаденозин-5’-Oили нагова фармацевтски прифатлива сол,
естер, сол на естер, или солват на

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО

(51) A 61K 9/00, A 61K 31/785
(11) 9822

(13) Т1

СОДРЖИ ПОЛИМЕР ЗА ВРЗУВАЊЕ НА

(21) 2019/656

(22) 30/07/2019

ФОСФАТ

(45) 31/12/2019

(57) 1 Брзо растворлива орална

(30) 12732788.0 15/06/2012 EP
(96) 15/06/2012 EP12732788.0

дисперзибилна таблета која што содржи
севеламер или негова фарма-цевтски

(97) 17/07/2019 EP2861236
(73) Pharmathen S.A. 6, Dervenakion Str.

прифатлива сол, како активна состојка и
фармацевтски прифатлив ексципиенс

15351 Pallini Attikis, GR

селектиран од карнауба (палмин) восок,

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

глицерил бехенат, глицерил моностеарат или
нивни мешавини што се формира со

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

обложување на активната состојка со помош на
мешање на топење и е во состојба да го

(72) KARAVAS, Evangelos; PAPANIKOLAOU,
Georgia; SAMARA, Vasiliki; DIAKIDOU, Amalia;

намали набубрувањето на активната состојка
во усната шуплина.

KOUTRIS Efthimios and MPARMPALEXIS,

има уште 7 патентни барања

Panagiotis

19

Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

обратно поставено поле (FRC) што се состои од
чекорите на: создавање FRC за плазма во

(51) H 05H 1/08, H 05H 3/00, H 05H 1/16, H 05H
1/14
(11) 9823
(21) 2019/657

(13) Т1
(22) 30/07/2019

затворена комора (100) со надолжна средишна
рамнина и одржување на FRC на или околу

(45) 31/12/2019

постојана вредност без распаѓање со

(30) 201462072611 P 30/10/2014 US
(96) 30/10/2015 EP15854636.6

вбризгување снопови на брзи неутрални атоми
од инјектори на неутрални снопови (600) во

(97) 24/07/2019 EP3213608
(73) TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling

FRC плазмата под агол кон средишната
рамнина на затворената комората и се

Foothill Ranch, CA 92610, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен

карактеризира со тоа што методот понатаму
опфаќа: инјектирање на компактни тороидни

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(СТ) плазми од првиот и вториот СТ инјектори

(72) BINDERBAUER, Michl; GARATE, Eusebio;
PUTVINSKI, Sergei and GOTA, Hiroshi
(54) СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАЊЕ
И ОДРЖУВАЊЕ ПЛАЗМА ВО „FRC“ СО

(720) во FRC плазмата под агол кон
средишната рамнина на затворената комора,

ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ

средишната рамнина на затворената комора
има уште 20 патентни барања

при што првиот и вториот СТ инјектор се
поставени на спротивната страна на

(57) 1 Метод за генерирање и одржување
плазма во магнетно поле со конфигурација на
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(51) E 01C 7/35
(11) 9824

(13) Т1

(21) 2019/658

(22) 30/07/2019

отпорноста на абење на обложувањето на
површината (1), грануларниот агрегат што се
нанесува како додаток со покривниот слој (6) и
пропорцијата на грануларниот агрегат во однос

(45) 31/12/2019
(30) 5006516 U 27/04/2016 AT
(96) 27/04/2017 EP17168421.0

на покривниот слој (6) помала од 30 vol.%, што
се карактеризира по тоа што барем долната

(97) 22/05/2019 EP3239399
(73) Flexiskin GmbH Nechanskyweg 2 1220
Wien, AT

страна (7) од покривниот слој (6) е

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

на долната страна (7) по можност да не е
поголема од максималната големина на зрното

(72) ROJEK, Helmut
(54) ОБЛОЖУВАЊЕ НА ПОВРШИНА

од грануларен агрегат на покривниот слој (6),
по тоа што покривниот слој (6) е изработен од

(57) 1 Обложување на површина (1) што се

материјал за обложување на база на

состои од: слој за запечатување (4) базиран на
прва синтетичка смола и покривен слој (6),

полиаспарт и по тоа што дебелината на
покривниот слој (6) во пределот на

поставен над слојот за запечатување (4),
базиран на втора синтетичка смола, покривниот

испакнатините не е поголема од максимална
големина на зрното на агрегатот.

слој (6) кој се состои од грануларен агрегат за
подобрување на отпорноста на лизгање и/или

има уште 9 патентни барања

структурирана, висинската разлика помеѓу
испакнатините и вдлабнатините на структурата
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(51) A 61K 31/445, A 61K 31/728, A 61K 8/42, A

(57) 1 Метода за подготвување стерилен и

61K 8/49, A 61K 8/60, A 61P 17/00, A 61P 17/18,

инјектирачки состав, методата што ги содржи

A 61P 17/02, A 61P 17/16, A 61Q 19/00, A 61Q
19/08

барем чекорите на:
a) обезбедување барем еден гел од

(11) 9825
(21) 2019/659

(13) Т1
(22) 30/07/2019

хијалуронска киселина или нејзина сол,
наведената хијалуронска киселина е

(45) 31/12/2019
(30) 201313954360 30/07/2013 US

селектиран од вкрстено-поврзана форма на
хијалуронска киселина, не-вкрстено-поврзана

(96) 29/07/2014 EP14767131.7

форма на хијалуронска киселина или мешавина

(97) 19/06/2019 EP3027186
(73) Teoxane Les Charmilles Rue de Lyon 105

од истите;
б) додавање на наведениот гел од хијалуронска

1203 Geneva, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

киселина барем на мепивакаин хидрохлорид
како анестетички агенс; и

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BOURDON, François and MEUNIER,

ц) стерилизирање на мешавината добиена во
чекор б).

Stéphane
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА
СОСТАВИ ШТО СОДРЖАТ ХИJAЛУРОНСКА

има уште 3 патентни барања

КИСЕЛИНА И МЕПИВАКАИН ХИДРОХЛОРИД
(51) A 63H 3/00, A 63H 3/52, A 63H 33/00, A 63H

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

37/00, B 65D 75/28

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(11) 9826
(21) 2019/660

(13) Т1
(22) 30/07/2019

(72) Garcia, Paula; Jefferies, Ione; Consorti,
Blanche and Martin, Kathy
(54) ИГРАЧКА КОЈА СОДРЖИ
ПОВЕЌЕКРАТНИ СЕРИСКИ ИЗНЕНАДУВАЧКИ

(45) 31/12/2019
(30) 201715471973 28/03/2017 US and
201762447274 P 17/01/2017 US
(96) 06/04/2017 EP17165372.8

ОТКРИТИЈА

(97) 19/06/2019 EP3348317
(73) MGA Entertainment, Inc. 16380 Roscoe
Boulevard Van Nuys, CA 91406, US

(57) 1 Играчка (10) која има поголем број на
изненaдувања за дете, при што таа играчка
содржи:
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јадро (14);

предмети за игра (30, 50, 66, 76, 86, 96) сериски

поголем број на нетранспаретни омоти (20, 40)

се откриени на детето, назначен со тоа што:

околу јадрото (14), а кој што нему воглавно му
одговараат по облик, при што омотите (20, 40)

омотите (20, 40) ја содржат првата и втората
еластична лента;

положени сериски преку јадрото (14) така да
бидат одстранети сериски од страна на детето;

првата и втората елестична лента секоја
покрива помалку од вкупното јадро (14); и

и
поголем број на предмети за игра (30, 50, 66,

првата и втората еластична лента се
поставени под агол во односот едната на

76, 86, 96) респективно скриени под омотите

втората така што едната ги покрива различните

(20, 40), така што детето како сериски да ги
одстранува омотите (20, 40) со играчките (10)

делови на јадрото (14).
има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 31/295, A 61K 31/7004, A 61P 3/02

150 kDa, мерена со примена на течна

(11) 9827

(13) Т1

хроматографија на високи перформанси - гел
пропустлива хроматографија (HPLC-GPC), која

(21) 2019/661

(22) 30/07/2019

постапка ги опфаќа фазите:

(45) 31/12/2019
(30) 20140386023 22/09/2014 EP
(96) 28/07/2015 EP15739647.4

(i) обезбедување на воден расвор на глукозен
сируп, со еквивалент на декстроза (DE) од

(97) 26/06/2019 EP3197444
(73) Tseti, Ioulia 13 Pavlou Mela Street 145 61
Kifissia Attikis, GR

најмалку 21 и најповеќе 60, како што е

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

во опсег од 6 дo 13;

(72) Tseti, Ioulia
(54) КОМПЛЕКСИ НА ЖЕЛЕЗО (III) НА

(ii) додавање на хидроген пероксид, и
опционално на каталитичко количество на

ХИДРОКСИДИ СО АКТИВИРАНИ ГЛУКОЗНИ

оксидациски катализатор, раствор во (i), при

СИРУПИ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ПОДГОТВУВАЊЕ

одржување на pH и температура внатре во
опсегот како што е дефиниран во фаза (i),

(57) 1 Постапка за подготвување на комплекси

оставајќи растворот да се олади до
температура во опсег од 10°C дo 45°C,

на железо (III) на хидроксид и активиран
глукозен сируп, при што молекулска маса на

одржувајќи го растворот на таа температура во
текот на 5 мин дo 24 часа, со што се добива

тој комплекс е во опсег од околу 100 kDa до

активиран глукозен сируп;

одредено со гравиметриска анализа, на
температура во опсег од 25°C дo 80°C и при pH
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на декстроза на глукозен сируп)/ 2при што
(iii) конверзија на спомнатиот активиран

комплексот има содржина на железо во опсег

глукозен сируп во комплекс со железо (III) со
хидроксид; и

од 27 до 35 mas.%, сметано на масата на
комлексот; и при што добиениот комлекс на

(iv) добивање комлекс на железо (III) на

железо (III) на хидроксид и активираниот
глукозен сируп има повеќе од две -COOH групи

хидроксид и активиран глукозен сируп, при што
хидроген пероксид се применува во вкупна

по молекул на глукоза и при што глукозен сируп
од фаза (i) нема ниту една -COOH група на

количина од 0.0005-0.01mol/g (глукозен сируп)

молекул на глукоза.

помножена со корекционен фактор: (еквивалент

има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 213/77, C 07D 409/12, A 61K
31/4436, A 61K 31/4402, A 61P 31/08, A 61P

(54) ПИРИДИЛ ХИДРАЗОНИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗА И

31/06

ПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ

(11) 9828
(21) 2019/662

(13) Т1
(22) 30/07/2019

(57) 1 Соединение со општа Формула (Ia)
за употреба во лекувањето и/или заштита од

(45) 31/12/2019
(30) 20120106652 20/11/2012 PT

микобактериски инфекции предизвикани од
нетуберкулозна микобактерија (НТМ),

(96) 20/11/2013 EP13811632.2
(97) 22/05/2019 EP2922541
(73) TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-

Mycobacterium leprae (Микобактериум лепра) и
Mycobacterium tuberculosis (Микобактериум

MEDICINAL, S.A. Rua da Tapada Grande, n°, 2
Abrunheira 2710-089 Sintra, PT

кадешто
RR2 и R3 се секој независно еден од друг,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

водород, (C1-C4)алкил, хидроксил, халоген,
метокси или метокси-оцетна киселина;

(72) PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio;
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; ALMEIDA

или негова фармацевтска прифатлива сол,
естер или растворувач.

FERREIRA, Ana Lúcia; LOPES, Ana Sofia; DE

има уште 10 патентни барања

туберкулозис) резистентнa на повеќе лекови

ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques and
CAIXADO, Carlos
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(51) A 61K 31/715, A 61K 47/02, A 61K 47/10, A
61K 47/18, A 61K 47/24, A 61K 47/26, A 61K

(72) PRINZ, Martin
(54) ВОДЕН ОФТАЛМОЛОШКИ РАСТВОР И

9/08, A 61K 47/38, A 61K 51/06, A 61K 9/00, B
65D 65/40, B 65D 81/26

МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СИНДРОМ НА
СУВО ОКО

(11) 9829

(13) Т1

(21) 2019/663

(22) 31/07/2019

(57) 1 Стерилен воден офталмолошки раствор
кој што содржи 0,05% до 0,5% (w/w) N- (N-

(45) 31/12/2019
(30) 14167381 07/05/2014 EP
(96) 04/05/2015 EP15718956.4

ацетилцистеи-нил-)хитозан или негова
фармацевтски прифатлива сол во носечки

(97) 03/07/2019 EP3139903
(73) Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

раствор, каде што N- (N-ацетил¬цистеинил)хитозан има содржина на слободни тиол групи

Industriezeile 6 2100 Leobendorf, AT

во количина од 80 μmol/g полимер до 280

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

μmol/g полимер.
има уште 19 патентни барања

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(51) A 61K 31/7088, A 61K 31/7125, A 61P 7/00,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

A 61P 35/02, A 61P 7/06, A 61P 35/00

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 9830
(21) 2019/664

(13) Т1
(22) 31/07/2019

(72) STUART, Monic, J. and KELSEY, Stephen
(54) УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРОТ НА

(45) 31/12/2019
(30) 201261734941 P 07/12/2012 US;

ТЕЛОМЕРАЗА ИМЕТЕЛСТАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
НА МИЕЛОФИБРОЗА

201313841711 15/03/2013 US; 201361799069 P
15/03/2013 US and 201361900347 P 05/11/2013

(57) 1 Инхибитор на теломераза за употреба

US

за ублажување на најмалку еден симптом кој

(96) 15/11/2013 EP13861008.4
(97) 24/07/2019 EP2928477
(73) Geron Corporation 149 Commonwealth
Drive Menlo Park, CA 94025, US

што резултира од миелофиброза (MF) кај
поединец, каде што инхибиторот на теломераза

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

има уште 24 патентни барања

е иметелстат или негова фармацевтски
прифатлива сол.

(51) B 65B 51/10, B 65B 51/02, B 65D 77/20, B

(73) LINPAC Packaging Limited Wakefield

65D 81/20, B 65D 21/02
(11) 9831

(13) Т1

Road Featherstone Pontefract West Yorkshire
WF7 5DE, GB

(21) 2019/665

(22) 31/07/2019

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(45) 31/12/2019
(30) 201000310 08/01/2010 GB and 201011918

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

15/07/2010 GB
(96) 10/01/2011 EP11704299.4

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HARDWICK, Craig; DAVEY, Alan John;

(97) 22/05/2019 EP2459459

PARKER, David and HOWDEN, Stephen
(54) КОНТЕЈНЕР И ПРОЦЕСИ ЗА ПРАВЕЊЕ
КОНТЕЈНЕР И ЗАПЕЧАТЕН КОНТЕЈНЕР
26
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(57) 1 Контејнер кој што содржи основа и

страничен ѕид и не се протега на основата каде

континуиран страничен ѕид кој што се протега

што контејнерот понатаму има фолија за

во суштина вертикално во однос на основата со
периферна прирабница која што е формирана

покривање која што може да се запечати за
периферната прирабница за да се создаде

по должината на горниот, при употреба, раб на
континуираниот страничен ѕид,

запечатен простор помеѓу основата,
континуираниот страничен ѕид и фолијата за

при што основата и континуираниот страничен
ѕид се направени во суштина од полиетилен

покривање; и
каде што фолијата за покривање е

тере-фталат (PET) каде што слој на лепило се

повеќеслојна фолија која што има слој за

наоѓа на горната, при употреба, површина на
периферната прирабница и споменатиот слој

запечатување и слојот за запечатување содржи
полипропилен (PP) и / или PE.

на лепило не се протега на вертикалните, при
употреба, површини на континуираниот

има уште 25 патентни барања

(51) C 07D 311/58, A 61K 31/353, A 61K
31/4025, A 61P 5/00, A 61P 19/00

WALKE, Navnath, Bajirao; KHAN, Talha, Hussain
and KULKARNI, Sanjeev, Anant
(54) ЗАМЕНЕТИ СОЕДИНЕНИЈА НА ХРОМАН
КАКО МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРИ

(11) 9832
(21) 2019/666

(13) Т1
(22) 31/07/2019

(45) 31/12/2019
(30) KO01782012 24/02/2012 IN and

ЧУВСТВИТЕЛНИ НА КАЛЦИУМ

KO10302012 07/09/2012 IN

(57) 1 Соединение кое што ја има Формулата

(96) 22/02/2013 EP13712928.4
(97) 12/06/2019 EP2817299
(73) Lupin Limited Kalpataru Inspire 3rd Floor
Off Western Express Highway Santacruz (East)

(V):
или негова фармацевтски прифатлива сол;

Mumbai 400 055, IN
(74) Друштво за застапување од областа на

цијано, -C(O)алкил и -OR6 каде што R6 е
водород или алкил; ’q’ е 0, или 2; R2 е заменет

индустриската сопственост ЖИВКО

или неза-ме¬нет фенил или заменет или

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

незаменет нафтил каде што супституентите се
еден или повеќе и независно селектирани од

(72) PALLE, Venkata, P.; KAMBOJ, Rajender,
Kumar; SHUKLA, Manojkumar, Ramprasad;

халоген, хидрокси, алкил, халоалкил и алкокси;
X е селектиран од врска, -(CRcRd)r-, -

SARDE, Ankush, Gangaram; LORIYA,
Rajeshkumar, Maganlal; PACHPUTE, Vipul, Dilip;

NR7(CRcRd)r-, -O(CRcRd)r-, -C(O)NR7-,C(O)NR7(CRcRd)r- каде што R7 е водород или

каде што, R1 е селектиран од халоген, заменет
или незаменет алкил, халоалкил, циклоалкил,
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заменет или незаменет алкил, Rc и Rd се

се употребува овде, значи група или половина

водород или алкил, ’r’ е 2, или 3; Z е -OR6 каде

која што има еден или повеќе супституенти

што R6 е селектиран од водород, алкил или
арил, или Z е -NR10R11 каде што R10 и R11

закачени за струк¬¬ту¬рниот костур на групата
или половината; ваквите супституенти се

може да бидат исти или различни и се
независно селектирани од водород, заменет

селектирани од: ха¬ло¬ген, цијано, алкил,
халоалкил, арил, циклоалкил, хетероарил,

или незаменет алкил, -(CRcRd)r-C(O)OH, (CRcRd)r-C(O)O-алкил и циклоалкил или R10 и

хетероцикличен прстен, -C(O)ORx, -C(O)Rx, C(O)NRxRy, -NRxC(O)NRyRz, -N(Rx)S(O)Ry, -

R11 заедно може да формираат заменет или

N(Rx)S(O)2Ry,-NRxRy, -NRxC(O)Ry, -

незаменет, заситен или незаситен 3 до 12 член
цикличен прстен, каде што неза¬си¬тениот

S(O)2NRxRy, -ORx и -S(O)2Rx; каде што секоја
појава на Rx, Ry и Rz е независно селектирана

цикличен прстен може да има една или две
двојни врски; и ’n’ е 2 или 3;

од водород, халоген, алкил,халоалкил,
циклоалкил, и арил.

каде што освен ако не е поинаку
специфицирано, терминот "заменет" како што

има уште 4 патентни барања

(51) C 12N 1/20, A 61P 11/06, A 61P 19/02, A

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце

61P 29/00, A 61P 35/00, A 61P 1/00, A 61P 25/28

Николов 98, 1000, Скопје
(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela

(11) 9833
(21) 2019/667

(13) Т1
(22) 31/07/2019

Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin
and RAFTIS, Emma
(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ

(45) 31/12/2019
(30) 201510467 15/06/2015 GB and 201520501
20/11/2015 GB

СОЈЕВИ

(96) 15/06/2016 EP16731268.5
(97) 05/06/2019 EP3206700
(73) 4D Pharma Research Limited Life
Sciences Innovation Building Cornhill Road

која е депонирана под пристапниот број NCIMB
42380 или вијабилна бактерија која има 16s

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB

лекување или превенција на карцином.

(57) 1 Состав кој опфаќа вијабилна бактерија

rRNK секвенца која е најмалку 98% идентична
со SEQ ID NO: за употреба во постапка на
има уште 9 патентни барања
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(54) ГЕНЕТСКИ ИЗМЕНЕТИ ГОЛЕМИ

(51) A 01K 67/027, C 07K 14/74, C 07K 14/705

КОМПЛЕКСНИ ХИСТОКОМПАТИБИЛНИ
(11) 9834
(21) 2019/668

(13) Т1
(22) 31/07/2019

ГЛУВЦИ

(45) 31/12/2019
(30) 201161552582P 28/10/2011 US;

(57) 1 Нуклеинска киселина која содржи
нуклеотидна секвенца која кодира химеричен

201161552587P 28/10/2011 US and
201261700908P 14/09/2012 US

човечки/нехуман MHC I полипептид, при што
нуклеотидната секвенца опфаќа прва

(96) 26/10/2012 EP17184955.7

нуклеинска киселинска секвенца која ги кодира

(97) 15/05/2019 EP3262932
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

аα2 и α3 домените на човечки полипептид HLA
класа I и втора нуклеинска киселинска

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
1059US

секвенца која кодира трансмембрански и
цитоплазматски домени на не-хуманиот

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

полипептид MHC I, така што нуклеотидната
секвенца го кодира химеричниот човечки/не-

(72) STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn;

хуман MHC I полипептид.

MCWHIRTER, John; GURER, Cagan; MURPHY,
Andrew J.; VORONINA, Vera and HARRIS, Faith

има уште 14 патентни барања

29

Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(51) B 01D 53/94, B 01J 29/06, C 01B 39/48
(11) 9835
(13) Т1

триметил-1-адамантамониум, или катјони на
бензил триметиламониум, еден или повеќе

(21) 2019/669

прекурсори вклучувајќи катјони на алкалии [Alk]
и анјони на флуор [F], за добивање финална

(22) 31/07/2019
(45) 31/12/2019

(30) 20120000784 12/12/2012 DE
(96) 06/12/2013 EP13801583.9

смеса за синтеза со следниот моларен состав:
SiO2 : а Al2O3 : б Cu : в Полиамин : г

(97) 22/05/2019 EP2931406
(73) Umicore AG & Co. KG Rodenbacher
Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE

OSDA : д H2O : ѓ Alk : е F
каде
а е во опсег од 0,007 до 0,16;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

б е во опсег од 0,001 до 0,6;
в е во опсег од 0,001 до 0,6;

(72) MARIN, Manuel, Moliner; FRANCO, Raquel,
Martínez; CANÓS, Avelino, Corma and

г е во опсег од 0,001 до 2;
д е во опсег од 1 до 200;

THØGERSEN, Joakim, Reimer
(54) МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА CU-SSZ-13 ВО
ЕДЕН САД

ѓ е во опсег од 0 до 1; и
(ii)

(57) 1 Процес за директна синтеза на Cu-SSZ13 кој ги содржи следните чекори:

финалната смеса за синтеза на температура од
80-200 °C сè додека не се формира кристален

(i)
подготовка на смеса која содржи вода,
најмалку еден извор на силициум, најмалку

материјал од Cu-SSZ-13; и
(iii)
обновување на кристалниот материјал

еден извор на Al, најмалку еден извор на Cu,

од Cu-SSZ-13.

најмалку еден полиамин за комплексирање со
Cu, и една OSDA компонента избрана од N,N,N-

има уште 7 патентни барања
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тоа што соединението кое ја инхибира ATR е

(51) A 61K 45/00, A 61P 35/00
(11) 9836

(13) Т1

претставено со Формула 1:

(21) 2019/670

(22) 31/07/2019

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде R1 е 5-6 член моноцикличен арил или

(45) 31/12/2019
(30) 201462013136 P 17/06/2014 US;
201462043530 P 29/08/2014 US and

хетероарил прстен со 0-4 хетероатоми
независно избрани од азот, кислород и сулфур,

201462073082 P 14/05/2015 US
(96) 17/06/2015 EP15750488.7

при што споменатиот моноцикличен арил или
хетероарил прстен е опционално споен на друг

(97) 01/05/2019 EP3157566
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue, 15th Floor Boston, MA

прстен да се формира 8-10 член бицикличен

02210, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

кислород, и сулфур; секој R1 е опционално
супституиран со 1-5 J1 групи;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

R2 е 5-6 член моноцикличен арил или
хетероарил прстен со 0-3 хетероатоми

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

независно избрани од азот, кислород, и сулфур,

(72) HELLEDAY, Thomas and SANJIV, Kumar
(54) МЕТОД ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР СО

при што споменатиот моноцикличен арил или
хетероарил прстен е опционално споен на друг

УПОТРЕБА НА КОМБИНАЦИЈА НА CHK1 И
ATR ИНХИБИТОРИ

прстен да се формира 8-10 член бицикличен
арил или хетероарил прстен со 0-4

(57) 1 Соединение кое ја инхибира ATR
протеинска киназа; и соединение кое ја

хетероатоми независно избрани од азот,
кислород, и сулфур; секој R2 е опционално

инхибира Chk протеинска киназа; за употреба

супституиран со 1-5 J2 групи;

во третман на канцер кај пациент, назначено со

L е -C(O)NH- или -C(O)N(C1-6 алкил) -;

арил или хетероарил прстен со 0-6
хетероатоми независно избрани од азот,
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n е 0 или 1;

или haloС1-4алифатичен;

секој J1 и J2 е независно halo, -CN, -NO2, -V1-R,

секое JQ е независно halo, oxo, CN, NO2, X-R,

или - (V2) m-Q;
V1 е C1-10 алифатичен синџир при што 0-3

или - (X) p-Q4;
p е 0 или 1;

метиленски единици се опционално и
независно заменети со O, NR ",S, C(O), S(O)

X е C1-10 алифатичен; при што 1-3 метиленски
единици на споменатиот C1-6 алифатичен се

или S(O) 2; V1 е опционално супституиран со 16 појави на JV1;

опционално заменети со -NR, -O-, -S-,C (O), S
(O) 2, или S (O); при што X е опционално и

V2 е C1-10 алифатичен синџир при што 0-3

независно супституиран со 1-4 појави на

метиленски единици се опционално и
независно заменети со O, NR ",S, C (O), S (O)

NH2,NH (C1-4 алифатичен), N (C1-4
алифатичен) 2, halogen, C1-4 алифатичен, OH,

или S (O) 2; V2 е опционално супституиран со
1-6 појави на JV2;

O (C1-4 алифатичен), NO2, CN, CO (C1-4
алифатичен) CO2H, CO2(C1-4 алифатичен), C

m е 0 или 1;
Q е 3-8 член заситен или незаситен

(O) NH2, C (O) NH (C1-4 алифатичен), C (O) N
(C1-4 алифатичен) 2, SO (C1-4

моноцикличен прстен со 0-4 хетероатоми

алифатичен),SO2 (C1-4 алифатичен), SO NH

независно избрани од азот, кислород, и сулфур,
или 9-10 член заситен или незаситен

(C1-4 алифатичен), SO2N (C1-4 алифатичен) 2,
NHC (O) (C1-4 aалифатичен),

бицикличен прстен со 0-6 хетероатоми
независно избрани од азот, кислород, и сулфур;

N (C1-4 алифатичен) C (O) (C1-4 алифатичен),
при што споменатиот С1-4 алифатичен е

секое Q е опционално супституирано со 0-5 JQ;
секое JV1 или JV2 е независно halogen, CN,

опционално супституиран со 1-3 појави на
halo;

NH2, NO2, C1-4 алиафтичен, NH (C1-4

Q4 е 3-8 член заситен или незаситен

алифатичен), N (C1-4 алифатичен) 2,OH, O (C14 алифатичен), CO2H, CO2 (C1-4 алифатичен),

моноцикличен прстен со 0-4 хетероатоми
независно избрани од азот, кислород, и сулфур,

C (O) NH2, C (O) NH (C1-4 алифатичен), C (O) N
(C1-4 алифатичен)2, NHCO (C1 -4 алифатичен),

или од 8-10 член заситен или незаситен
бицикличен прстен со 0-6 хетероатоми

N (C1-4 алифатичен) CO (C1-4 алифатичен),
SO2 (C1-4 алифатичен), NHSO2 (C1-4

независно избрани од азот, кислород, и сулфур;
секој Q4 е опционално супституиран со 1-5 JQ4;

алифатичен), или N (C1-4 алифатичен) SO2

JQ4 е halo, CN или С1-4 алкил при што до 2

(C1-4 алифатичен), при што споменатиот С1-4
алифатичен е евентуално супституиран со halo;

метиленски единици се опционално заменети
со О, NR *, S, C (O), S (O),или S (O) 2;

R е H или C1-6 алифатичен кадешто
споменатиот C1-6 алифатичен е опционално

R е H или C1-4 алкил каде што споменатиот C14 алкил е опционално супституиран со 1-4 halo;

супституиран со 1-4 појави на NH2,NH (C1-4
алифатичен), N (C1-4 алифатичен) 2, halogen,

R', R "и R * се секој независно H, C1-4 алкил,
или е отсутно; при што споменатиот C1-4 алкил

C1-4 алифатичен, OH, O (C1-4 алифатичен),

е опционално супституиран со 1-4 halo.

NO2, CN, CO2H, СО2 (С1-4 алифатичен), СО
(С1-4 алифатичен), О (haloС1-4 алифатичен)

има уште 22 патентни барања
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(51) C 07K 16/28, C 07K 16/22, A 61K 31/519, A

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

61K 38/17, A 61P 19/00

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(11) 9837
(21) 2019/672

(13) Т1
(22) 01/08/2019

(45) 31/12/2019
(30) 201462049869P 12/09/2014 US and

(72) HATSELL, Sarah, J.; ECONOMIDES, Aris, N.
and IDONE, Vincent, J.
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА ПРОГРЕСИВНА
ФИБРОДИСПЛАЗИЈА ОССИФИЦАНС

201562141775P 01/04/2015 US
(96) 14/09/2015 EP15775835.0

(57) 1 Антитело против Активин A за употреба
во постапка за лекување на прогресивна

(97) 24/07/2019 EP3191512
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

фибродисплазија оссифицанс (ПФО),

1059US

A кај субјект којшто има ПФО.
има уште 9 патентни барања

постапката содржи администрирање на
ефективен режим на антитело против Активин
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(57) 1 Композитниот повеќеслоен панел има

(51) B 32B 27/20
(11) 9855

(13) Т1

јадро (1) составено најмалку од еден слој

(21) 2019/673

(22) 01/08/2019

полиолефин, полиестер или ПВЦ наполнет со
влакна, полнеж и / или честички. Јадрото (1) е

(45) 31/12/2019
(30) GE20130064 04/07/2013 IT
(96) 26/06/2014 EP14734451.9

покриено барем на една страна со покривен
слој (2) отпорен на абење кој е поврзан со

(97) 15/05/2019 EP3016802
(73) Renolit SE Horchheimer Strasse 50 67547

наведеното јадро (1). Панелот е направен од
композитен термопластичен материјал отпорен

Worms,, DE

на

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

транспарентно, а слојот од влакна (10) се наоѓа
помеѓу наведеното јадро (1) и покривниот слој

(72) UNVERICH, Reinhard; ODINO, Adriano and
FOGLIATI, Massimiliano
(54) ПОВЕЌЕСЛОЕН ПАНЕЛ

(2).
има уште 17 патентни барања
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(51) A 61K 31/138, A 61K 9/20, A 61K 31/4422
(11) 9838

(13) Т1

(21) 2019/674

(22) 01/08/2019

Erzsébet; GÓRA, Lászlóné; SZELECZKI, Edit and
FÜLÖP, Ágnes
(54) СОСТАВИ КОИ ВКЛУЧУВААТ
АМЛОДИПИН И БИСОПРОЛОЛ

(45) 31/12/2019
(30) 20080000591 30/09/2008 HU
(96) 30/09/2009 EP09748467.9

(57) 1 Стабилен цврст фармацевтски состав
кој вклучува хомогенизирана смеса во прав од

(97) 01/05/2019 EP2344141
(73) Egis Gyógyszergyár Zrt. Keresztúri út 30 -

амлодипинска база или негова фармацевтски
прифатлива сол и бисопролол фумарат и

38 1106 Budapest, HU

фармацевтски прифатливи ексципиенси

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

спаковани во паковање отпорно на влага и
понатаму содржи помалку од 0.5 % од

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

соединението со формулата
базирано на тежината на активните состојки,

(72) WAGNER, László; ZSIGMOND, Zsolt;
UJFALUSSY, György; LEVENTISZNÉ HUSZÁR,

кадешто составот понатаму вклучува органски
или неоргански филер, дезинтегрант, лубрикант

Magdolna; TONKA-NAGY, Péter; BÁRCZAY,

или опционално агенс за поврзување.
има уште 13 патентни барања

(51) C 03B 5/02, B 09B 3/00, F 23G 5/00, F 27B

(30) PCT/NL2013/050950 23/12/2013 WO

3/08

(96) 23/12/2014 EP14828349.2

(11) 9839
(21) 2019/675

(13) Т1
(22) 05/08/2019

(97) 22/05/2019 EP3089829
(73) PMC International B.V. Van

(45) 31/12/2019

Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht , NL
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(74) Друштво за застапување од областа на

спо-ме¬¬натиот растопен челик, а притоа да се

индустриската сопственост ЖИВКО

овозможи да се формира згура, каде што

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

спомена¬тиот азбест се претвора во
некристален материјал, кој што се раствора во

(72) JANSEN, Klaas
(54) ПРОЦЕС ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА

споменатиот челик и / или се акумулира во
споменатата згура;

ЧЕЛИЧНИ ОТПАДОЦИ КОИ ШТО СОДРЖАТ
АЗБЕСТ

в) овозможување споменатиот растопен челик
да се излади , со што се формира хомоген

(57) 1 Процес за рециклирање на челични

про¬извод од челични отпадоци кој што во

отпадоци кои што содржат азбест што се
загадени со ронлив азбест, кои што отпадоци

суштина не содржи азбест; и
г) анализирање на хомогениот производ од

содржат комбинација од челик и азбест, кој што
процес ги опфаќа чеко-ри¬те на:

челични отпадоци за да се добие сертификат
за анализа, така што споменатиот производ

транспортирање на споменатите челични
отпадоци во херметички контејнер до објект кој

може да се користи во челичани за да се
измени составот на понатамошен растопен

што спроведува чекори на топење, и

челик;

a) подложување на споменатите челични

каде што споменатите чекори а) и б) се
изведуваат во просторија која што е запечатена

отпадоци кои што содржат азбест на
температура која што е над температурата на

од околината на воглавно херметички начин
која што се добива со одржување на

солидусот на споменатиот челик со целосно
потопување на споменатите челични отпадоци

споменатата просторија под притисок кој што е
под-атмосферски и каде што споменатиот

во растопена мешавина која што содржи

херметички контејнер влегува во наведениот

растопен челик;
б) овозможување споменатите челични

објект додека се одржува под-притисокот.
има уште 6 патентни барања

отпадоци да се расстопат и да се измешаат во

(51) E 05B 29/00, E 05B 27/00
(11) 9840
(13) Т1

(57) 1 Клуч (1) за заклучување на брава, кој
содржи:

(21) 2019/676

а. најмалку една прва површина (2) и најмалку
една втора површина (2'),

(22) 05/08/2019
(45) 31/12/2019

(30) 6922014 11/09/2014 AT
(96) 31/08/2015 EP17165193.8

b. со најмалку една сензорна позиција (4) по
должината на клучот (1),

(97) 17/07/2019 EP3219884
(73) EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstrasse 59-65 1120 Wien, AT

c. при што барем еден прв код (3) за читање во

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

обезбедено на втората површина (2'),
d. шифрите (3, 3') се формираат со контролни

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Baumhauer, Walter
(54) КЛУЧ, СООДВЕТНА БРАВА И СИСТЕМ

точки (6, 6', 7, 7') кои се обезбедени попречно
по должината на клучот (1) и се распоредени на

КОЈ СЕ СОСТОИ ОД КЛУЧ И БРАВИ

точки се поврзани со контролни жлебови (8, 8',

бравата е предвиден на првата површина (2) и
барем еден втор код (3') за читање во бравата е

одредени контролни височини (5) и контролните
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9, 9'),

плитките контролни жлебови (9, 9') и плитките

e. барем еден контролен жлеб (8, 9) со

контролни жлебови (9, 9') функционираат

контролни точки (6, 7) се обезбедени на првата
површина (2) и најмалку еден контролен жлеб

паралелно едни со други,

(8', 9') со контролни точки (6', 7') исто така е
предвиден на втората површина (2') и

и се карактеризираат со тоа што најмалку еден
код (3) од првата површина (2) се разликува

контролните точки на секој контролен жлеб
обезбедени на дефинирани сензорни позиции

барем во една сензорна позиција (4) од вториот
код (3') на истата сензорна позиција (4) во тоа

(4),

во најмалку една контролна точка на најмалку

f. има најмалку три контролни жлебови, од кои
барем еден е конструиран како длабок

еден контролен жлеб на барем една сензорна
позиција на првата површина (2) има контролна

контролен жлеб (8, 8') со длабоки контролни
точки (6, 6'), а преостанатите се конструирани

висина различна од контролната точка на
соодветниот контролен жлеб на истата

како плитки контролни жлебови (9, 9') со плитки
контролни точки (7, 7'), длабоките контролни

сензорна позиција на втората површина (2').
има уште 16 патентни барања

жлебови (8, 8') кои имаат поголема длабочина

(51) A 61K 31/77, A 61K 9/00, A 61P 1/10
(11) 9841
(13) Т1

(54) РАСТВОРИ КОИ СОДРЖАТ
ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ И ЕЛЕКТРОЛИТИ

(21) 2019/677

(22) 05/08/2019

(57) 1 Раствор во вода кој ги содржи следниве

(45) 31/12/2019
(30) 20090013295 30/07/2009 GB

компоненти во следните концентрации:
(а) N x (70 до 130) g/L полиетилен гликол (PEG)

(96) 30/07/2010 EP10739973.5
(97) 17/07/2019 EP2459218
(73) Norgine BV Hogehilweg 7 1101 CA
Amsterdam Zuid-Oost , NL

со просечна молекуларна тежина од 2500 до
4500;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(г) N x (0.6 до 2.2) g/L натриум бикарбонат;

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SELDON, Chris; PADFIELD, Dawn and

(д) N x износ на конзерванс;
(ѓ) опционално N x износ на вкус; и

MORRISSEY, Frances

(е) опционално N x износ на засладувач

(б) N x (1.6 до 4.0) g/L натриум хлорид;
(в) N x (0.2 до 0.6) g/L калиум хлорид;
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парабен и бензил алкохол.
каде N е во опсегот од 2 до 8; и кадешто

има уште 21 патентни барања

презервативот содржи метил парабен, етил
коселина SEQ ID NO: 23 и CDR3 со секвенца на

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00
(11) 9842
(21) 2019/678

(13) Т1
(22) 05/08/2019

амино киселина SEQ ID NO: 25, и варијабилен
домен на тежок ланец кој содржи CDR1 со

(45) 31/12/2019

секвенца на амино киселина SEQ ID NO: 29,

(30) 20100310692P 04/03/2010 US;
20100310695P 04/03/2010 US and

CDR2 со секвенца на амино киселина SEQ ID
NO: 31 и CDR3 со секвенца на амино киселина

20100311057P 05/03/2010 US
(96) 01/03/2011 EP11751204.6

SEQ ID NO: 33;

(97) 22/05/2019 EP2542256
(73) MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center

(2) варијабилен домен на лесен ланац кој
опфаќа CDR1 со секвенца на амино киселина

Drive Rockville, MD 20850, US

SEQ ID NO: 5, CDR2 со секвенца на амино

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

киселина SEQ ID NO: 7 и CDR3 со секвенца на
амино киселина SEQ ID NO: 9, и варијабилен

(72) HUANG, Ling; LOO, Deryk, T.; CHEN,
Francine Zhifen; MOORE, Paul A. and JOHNSON,

домен на тежок ланец кој содржи CDR1 со
секвенца на амино киселина SEQ ID NO: 13,

Leslie S.
(54) АНТИТЕЛА РЕАКТИВНИ СО B7-H3,

CDR2 со секвенца на амино киселилина SEQ
ID NO: 15 и CDR3 со секвенца на амино

НИВНИ ИМУНОЛОШКИ АКТИВНИ

киселина SEQ ID NO: 17; или

ФРАГМЕНТИ И УПОТРЕБА
(3) варијабилен домен на лесен ланец кој
(57) 1 B7-H3 врзувачки молекул, при што
спомнатиот B7-H3 врзувачки молекул

содржи CDR1 со секвенца на амино киселина
SEQ ID NO: 37, CDR2 со секвенца на амино

антититело, или негов имунореактивен
фрагмент, кој содржи варијабилен домен кој

киселина SEQ ID NO: 39 и CDR3 со секвенца на
амино киселина SEQ ID NO: 4и варијабилен

специфично врзува екстрацелуларен домен B7-

домен на тежок ланец кој содржи CDR1 со

H3, при што спомнатиот B7-H3 врзувачки
молекул содржи:

секвенца на амино киселина SEQ ID NO: 45,
CDR2 со секвенца на амино киселина SEQ ID

(1) варијабилен домен на лесен ланец кој

NO: 47 и CDR3 со секвенца на амино киселина
SEQ ID NO: 49.

содржи CDR1 со секвенца на амино киселина
SEQ ID NO: 2CDR2 со секвенца на амино

има уште 17 патентни барања
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(51) C 07D 417/12, A 61K 47/18, A 61K 9/00, A

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ КОЈ

61K 9/08, A 61K 31/00, A 61K 47/40

СОДРЖИ АНТИВИРУСНО ЕФИКАСЕН

(11) 9843
(21) 2019/679

(13) Т1
(22) 05/08/2019

ДЕРИВАТ НА ДИХИДРОХИНАЗОЛИН

(45) 31/12/2019
(30) 201210101680 29/02/2012 DE

(57) 1 Фармацевтски препарат за
интравенозно давање, кој содржи следно,

(96) 28/02/2013 EP13707000.9
(97) 29/05/2019 EP2819648
(73) AiCuris Anti-infective Cures GmbH

имено:
a) {8-флуор-2-[4-(3-метоксифенил)пиперазин-1-

Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117 Wuppertal,
DE

3,4-дихидрохиназолин-4-ил}на оцетна киселина
или нејзина сол,солват или солват на сол,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

b) ексципијенс избран од циклодекстрин, и
c) вода.

(72) SCHWAB, Wilfried; PAULUS, Kerstin;
GRUNDER, Dominique and VAN HOOGEVEST,

има уште 19 патентни барања

ил]-3-[2-метокси-5-(трифлуорометил)фенил]-

Peter
(51) C 01B 21/50, A 61K 31/4418, A 61K
31/4709, A 61K 31/519, A 61K 31/17, A 61K

(30) 20090151820P 11/02/2009 US and
20090224021P 08/07/2009 US

33/00, A 61P 17/00, A 61P 43/00, A 61P 9/00, A
61P 11/00

(96) 11/02/2010 EP10741692.7
(97) 31/07/2019 EP2395834
(73) Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope

(11) 9844

(13) Т1

(21) 2019/680

(22) 05/08/2019

Pharmaceuticals 16416 N. 92nd Street 125
Scottsdale, AZ 85260, US

(45) 31/12/2019
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

најмногу 3 ppm на арсен, и најмногу 0,003mas.%

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

на селен;

(72) SHERMAN, Craig; LEPINE, Anthony, James;
SMITH, Catherine, Marie; WIRTZ, Kevin, Robert

каде што натријумнитритот содржи најмногу 10
ppm, најмногу 100 ppm, најмногу 500 ppm,

and SCHULZE, Erich
(54) НАТРИЈУМНИТРИТ КОЈ ГИ СОДРЖИ

најмногу 1000 ppm, или најмногу 5000 ppm на
органски испарувачки нечистотии;

ФАРМАЦЕВТСКИТЕ КОМПОЗИЦИИ
(57) 1 Натријумнитритот кој што содржи

каде што вкупната содржина на
неиспарувачкиот органски јаглерод во

најмногу 0,02mas.% на натријумкарбонат и

натријумнитритот најмногу е 2,5 ppm, или

најмногу 10 ppm на агенс против правење на
колач,

најмногу 10 ppm;
каде што натријумнитритот има вкупен аеробен

каде што натријумнитритот има губиток при
сушење од најмногу 0,25mas.%;

број на микробен терет од најмногу 100 CFU/g,
има вкупен број на квасоци и мувли од најмногу

каде што содржина на вода во натријумнитрит е
најмногу 0,5mas.%;

20 CFU/g, содржи најмногу 0,25 EU/mg на
бактеријски ендотоксини;

каде што натријумнитритот содржи најмногу

каде што натријумнитритот содржи не помалку

0,4mas.% на натријумнитрит, најмногу
0,005mas.% на нерастворливи материи,

од 97mas.% и најмногу 101mas.% на
натријумнитритот измерен USP со

најмногу 0,005mas.% на хлорид, најмногу
0,01mas.% на сулфат, најмногу 0,001mas.% на

колорметријска проба; и
каде што содржината на тешки метали во

железо, најмногу 0,01mas.% на калцијум,
најмногу 0,005mas.% на калијум, најмногу 0,05

натријумнитритот е најмногу 10 ppm.
има уште 9 патентни барања

ppm на жива, најмногу 2 ppm на алуминијум,
(57) 1 Соединение претставено со општа
формула [1]:

(51) C 07C 259/06, C 07D 309/12, C 07D 305/08,
A 61K 31/166, A 61P 31/04
(11) 9845
(21) 2019/681

(13) Т1
(22) 06/08/2019

каде што R1 претставува атом на водород,
опционо супституирана C1-6 алкилна група,

(45) 31/12/2019

опционално супституирана C3-8 циклоалкилна

(30) 2013052798 15/03/2013 JP
(96) 14/03/2014 EP14763168.3

група или опционално супституирана C1-6
алкокси група, R2 претставува атом на

(97) 08/05/2019 EP2975022
(73) FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.

водород, опционално супституирана C1-6
алкилна група, опционално супституирана C3-

14-Kyobashi 2-chome Chuo-Ku Tokyo 104003JP

8циклоалкилна група или опционално
супституирана C1-6 алкокси група;

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

R3 претставува атом на водород или

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

опционално супституирана C1-6 алкилна група;
R4 претставува атом на водород, опционално

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) SHOJI, Muneo; SUGAYA, Naomi and

супституирана C1-6 алкилна група, опционално
супституирана C3-8циклоалкилна група,

YASOBU, Naoko
(54) НОВА ХИДРОКСАМНА КИСЕЛИНА ИЛИ

опционално супституирана C1-6 алкокси група,
опционо супституиран ароматски

НЕЈЗИНА СОЛ

јаглеводородна група, опционо супституирана
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хетероциклична група,

јаглеводородна група и хетероциклична група

X1 претставува опционално супституирана C1-6

од R4 се една или повеќе групи селектирани од

алкилна група, опционо супституиран C2-6
алкенилен групата опционо супституирана C2-6

супституираната група B, супституентите за C16 алкилен група, C2-6 алкенилен група и C2-6

алкинилен група;
A претставува опционално супституирана C3-

алкинилен група од X1 се една или повеќе
групи избрани од супституираната група B,

циклоалкиленска група или опционо
супституирана двовалентна ароматична

супституентите за C3-8 циклоалкилен група и
двовалентната ароматска јаглеводородна група

јаглеводородна група;

од A се една или повеќе групи избрани од

X2 претставува група претставена со општа
формула [3]:

супституираната група B, супституентите за C15 алкилен група од X2a се една или повеќе

каде што X2a претставува опционално
супституирана C1-5 алкиленска група, под

групи селектирани од супституираната група B,
супституентите за C1-6 алкил група, C2-6

услов дека X2a е врзан за Y1;
Y1 претставува атом на кислород или сулфур; и

алкенил група и C2-6 алкинил група од R5 се
една или повеќе групи селектирани од

R5 претставува атом на водород, опционално

супституираната група А, супституентите за

супституирана C1-6 алкилна група, опционо
супституирана C2-6 алкенил група, опционо

ароматската јаглеводородна група и
хетероцикличната група што содржи кислор од

супституирана C2-6 алкинил група, опционо
супституирана ароматска јаглеводородна група,

R5 содржи една или повеќе групи избрани од
супституираната група B; групата А се состои

опционално супституирана хетероциклична
група што содржи кислород, хидроксил-

од: атом на халоген; цијано група; нитро група;
оксо група; опционално супституирана

заштитна група или тиол-заштитна група,

карбамоилна група; опционално супституирана

или негова сол;

C3-8 циклоалкилна група; опционално
супституирана C1-6алкокси група; опционално

каде што супституентите за C1-6 алкил група и
C1-6 алкокси група од R1 се една или повеќе

супституирана C1-6 алкиламино група; опционо
супституирана di(C1-6 алкил)аминогрупа;

групи селектирани од супституираната група A,
супституентите за C3-8 циклоалкил група од R1

опционално супституирана ароматска
јаглеводородна група; опционално

е една или повеќе групи избрани од

супституирана арилокси група; аноптилно

супституираната група B, супституентите за C16 алкил група и C1-6 алкокси група на R2 се

супституирана арилтио група; опционо
супституирана хетероциклична група;

една или повеќе групи одбрани од
супституираната група A, супституентите за C3-

опционално супституирана хетероциклична
окси група; опционално заштитена амино група;

8 циклоалкил група од R2 се една или повеќе
групи избрани од супституентска група B,

опционално заштитена имино група;
опционално заштитена хидроксилна група; и

супституентите за C1-6 алкил група од R3 се

опционо заштитена карбоксилна група,

една или повеќе групи селектирани од
супституираната група А, супституентите за C1-

супституираната група B се состои од: атом на
халоген; цијано група; нитро група; оксо група;

6 алкил група е C1-6 алкокси група од R4 се
една или повеќе групи одбрани од

опционално супституирана карбамоилна група;
опционално супституирана C1-6 алкилна група;

супституираната група А, супституентите за C38 циклоалкил група, ароматската

опционално супституирана C2-6 алкенил група;
опционално супституирана C2-6 алкинил група;
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опционално супституирана C3-8 циклоалкилна

група, ароматична јаглеводородна група ,

група; аноптилно супституирана C1-6 алкокси

хетероциклична група, карбамоилна група,

група; опционално супституирана C1-6
алкиламино група; опционо супституиран di(С1-

амино група, карбоксилна група и хидроксилна
група, хидроксил-заштитната група означува

6 алкил)амино група; опционално
супституирана ароматска јаглеводородна група;

C1-6 алкилна група, C2-6 алкенилна група,
arC1-6 алкилна група, C1-6Алкокси-C1-6

опционално супституирана арилокси група;
опционално супституирана арилтио група;

алкилна група, ar-C1-6 алкокси-C1-6 алкилна
група, ацилна група, C1-6 алкоксикарбонилна

опционално супституирана хетероциклична

група, ar-C1-6 алкоксикарбонилна група, C1-6

група; опционо супституирана хетероциклична
окси група; опционално заштитена амино група;

алкилсулфонилна група, арилсулфонилна
група, силилна група, тетрахидро-фуранилна

опционално заштитена имино група; опционо
заштитена хидроксилна група; и опционо

група и тетрахидропиранил група, тиолзаштитната група означува С1-6 алкилна група,

заштитена карбоксилна група, карбамоил група,
C3-8 циклоалкилна група, C1-6 алкокси група,

С2-6 алкенилна група, ar-С1-6 алкилна група,
С1-6 алкокси-C1-6 алкилна група, ацил група и

C1-6 алкиламино група, di(C1-6 алкил) амино

силил група, амино-заштитната група означува

група, ароматична јаглеводородна група,
арилокси група, арилтио група, хетероциклична

ar-C1-6 алкилна група, C1-6 алкокси-C1-6
алкилна група, ацилна група, C1-6

група и хетероциклична окси група, во
супституираната група А, и карбамоил група

алкоксикарбонилна група, ar-C1-6
алкоксикарбонилна група, арилоксикарбонилна

C1-6 алкил група, C1-6 алкинил група, C1-6
алкинил група, C3-8 циклоалкил група, C1-6

група, C1-6 алкилсулфонилна група,
арилсулфонилна група и силил група, групата

алкокси група, C1-6 алкиламино група, di(C1-6

која ги заштитува имините означува C2-12

алкил) амино група, ароматична
јаглеводородна група, арилокси група, арилтио

алканоилна група со праволиниски или
разгранет ланец како што е анацетил група,

група, хетероциклична група и хетероциклична
окси група, во супституираната група B се секој

пропионилна група и изовалерил група,
карбоксил заштитната група означува C1-6

опционо супституиран од една или повеќе групи
избрани од атом на халоген, цијано група,

алкилна група, C2-6 алкенилна група,
ароматична хидрокарбонска група, ar-C1-6

нитро група, C1-6 алкилна група, C2-6

алкилна група, C1-6 алкокси-C1-6 алкилна

алкенилна група, C2-6 алкинил група, C1-6
алкокси група, ацил група, C1-6 алкиламино

група, ar- C1-6 алкокси-C1-6 алкилна група,
ацил-C1-6 алкилна група, ацилокси-C1-6

група, di(C1-6 алкил) амино група, C1-6
алкилтио група, C1-6 алкилсулфонил група,

алкилна група и силил група.
има уште 14 патентни барања

арилсулфонилна група, C3-8 циклоалкилна
(51) C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/36, C
07K 16/28, C 07K 16/12, C 07K 16/26, C 12P

(30) 201261635935P 20/04/2012 US
(96) 19/04/2013 EP13720614.0

21/00, A 61K 39/40, A 61K 39/395, A 61K 39/00

(97) 05/06/2019 EP2838917
(73) Merus N.V. Yalelaan 62 3584 CM Utrecht,

(11) 9846
(21) 2019/682

(13) Т1
(22) 06/08/2019

NL

(45) 31/12/2019

индустриската сопственост ЖИВКО

(74) Друштво за застапување од областа на
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

б. Втора молекула на нуклеинска киселина која

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

што кодира втор полипептиден синџир кој што

(72) LOGTENBERG, Ton; DE KRUIF, Cornelis,
Adriaan and HENDRIKS, Linda, Johanna, Aleida
(54) МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕТЕРОДИМЕРНИ

содржи човечки IgG CH3 домен кој што содржи
остаток на аспарагинска кисе¬ли¬на (D) на

МОЛЕКУЛИ ОД IG ТИП
(57) 1 Метод за производство на најмалку две

в. Трета молекула на нуклеинска киселина која
што кодира трет полипептиден синџир кој што

различни антитела од една клетка домаќин,

содржи човечки CH3 домен, и

каде што се-кое од споменатите две антитела
содржи два CH3 домени кои што се способни

г. Четврта молекула на нуклеинска киселина
која што кодира четврт полипептиден синџир кој

да формираат кон-тактна површина, при што
споменатиот метод се состои од обезбедување

што содржи човечки CH3 домен,

во наведената клетка

при што спомена¬тиот метод понатаму се
состои од чекорот на култивирање на

a. Прва молекула на нуклеинска киселина која

споменатата клетка домаќин и

што кодира прв полипептиден синџир кој што
содржи човечки IgG CH3 домен, кој што содржи

овоз¬мо¬жување експресија на споменатите
најмалку четири молекули на нуклеинска

остаток на лизин (K) на аминокиселинската
позиција 366 според ЕУ системот за

ки¬се¬лина и собирање на споме¬натите
најмалку две различни антитела од културата.

нумерирање,

има уште 16 патентни барања

аминокиселинската позиција 351 според ЕУ
системот за нумерирање,
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Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

поголем од првиот внатрешен

(51) H 01R 4/18, H 01R 4/62, H 01R 4/20
(11) 9847

(13) Т1

дијаметар (d1), наведената шуплина (24)

(21) 2019/683

(22) 06/08/2019

понатаму има трет дел (Ц)
проксимално подесен на вториот дел (Б) кој

(45) 31/12/2019
(30) 201113274503 17/10/2011 US;
201161523530P 15/08/2011 US and

има трета внатрешна
површина со трет внатрешен дијаметар (d3)

201213413473 06/03/2012 US
(96) 20/07/2012 EP12177292.5

димензионирана да ги
прими спроводните жили, кадешто третиот

(97) 22/05/2019 EP2560239
(73) DMC Power, Inc. 623 East Artesia
Boulevard Carson, CA 90746, US

внатрешен дијаметар (d3) е

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

втор (Б) и трет (Ц) дел се конфигурирани да
бидат заменети на

(72) Sosa, Luis and Khansa, Eyass
(54) МЕТОД НА ПРИКАЧУВАЊЕ КОНЕКТОР

спроводните жили со притискање во сооднос
кој се зголемува од дел

НА ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ

(Ц) до дел (Б) како што внатрешниот дијаметар

(57) 1 Метод за прикачување на конектор (20)
на електричен кабел (10) кој има

се намалува од третиот
внатрешен дијаметар (d3) до вториот

јадро (14) опкружено со спроводни жили;
конекторот содржи:

внатрешен дијаметар (d2),
кадешто методот содржи:

вкучувач на конектор (30, 300, 310, 320, 330) кој
има аксијален отвор

отстранување на дел од спроводните жили
проксимално на

(312, 322, 332) димензиониран да го прими

завршеток од кабелот (10) за изложување на

јадрото (14) на кабелот (10);
тело на конектор (22) кое има отвор во неговиот

дел кој кореспондира
на јадрото од кабелот (14);

проксимален
завршеток (26) и во основа цилиндрична

2
спроведување на изложениот дел од јадрото на

надворешна површина,
отворот комуницира со шуплина (24) која има

кабелот (14) на
отворот во вклучувачот на конекторот (30, 300,

периферен дел (А)

310, 320, 330);

димензионирана да го прими вклучувачот на
конекторот (30),

спроведување на завршетокот од кабелот (10)
во празнината од

наведениот периферен дел (А) има прва
внатрешна површина со прв

телото на конекторот (22) такашто вклучувачот
на конекторот (30,

внатрешен дијаметар (d1), наведената шуплина
(24) понатаму има втор

300, 310, 320, 330) е спроведен во периферниот
дел (А) од

дел (Б) проксимално поместен од периферниот

празнината (24) во телото на конекторот и

дел кој има втора
внатрешна површина со втор внатрешен

спроводливите жили се
спроведени на вториот дел (Б) и третиот дел

дијаметар (d2)
димензиониран да ги прими спроводните жили,

(Ц) од празнината;
притискање на надворешната површина од

кадешто вториот
внатрешен дијаметар (d2) е еднаков или

телото на конекторот
(22) опкружено со вториот дел (Б) од

поголем од вториот внатрешен дијаметар (d2),
кадешто наведените
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Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

празнината (24) со најмалку

притискање на надворешната површина од

првиот сооднос од притисок;

телото на конекторот

притискање на надворешната површина од
телото на конекторот

(22) опкружена со третиот дел (Ц) од
празнината (24) со трет

(22) опкружена со вториот дел (Б) од
празнината (24) со втор

сооднос од притисок;
има уште 13 патентни барања

сооднос од притисок;

растегнати од првиот крај (11) на

(51) A 61M 25/01
(11) 9848
(21) 2019/684

(13) Т1
(22) 06/08/2019

инверзибилната катетер туба (10)
кроз барем еден дел на инверзибилната

(45) 31/12/2019
(30) 16186631.4 31/08/2016 EP

катетер туба (10), и формирајки
агол од 0 степени до 45 степени во однос на

(96) 31/08/2016 EP16186631.4

надолжната оска на инверзибилната

(97) 17/07/2019 EP3290079
(73) Riocath Global, a.s and Ustav organicke

катетер туба (10) свртени радијално кон
внатре, и

chemie a biochemie AV CR, v.v.i.
Podbabska 1112/13 160 00 Praha 6 - Bubenec,

- средства за проширување на волуменот на
инверзибилната катетер туба

CZ and Flemingovo namesti 542/2 166 10
Praha, CZ

(10), при што средства за проширување на
волуменот на инверзибилната катетер

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

туба за катетер се прилагодени да бидат

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) POKORNY, Vit and SVOBODA, Miroslav
(54) ТУБА ЗА КАТЕТЕР

активирани со превртување на
инверзибилната катетер туба (10) од внатре кон

(57) 1 Инверзибилна катетер туба (10) се

надвор на првиот крај (11)
на инверзибилната катетер туба (10) за

состои
- прв отворен крај (11) и втор отворен крај (12)

формирање превртлив дел (6) на
инверзибилна катетер туба (10).

- мноштво надолжни испапчувања (14),

има уште 14 патентни барања

мноштвоте надолжни испакнувања (14)
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Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(51) C 12Q 1/68, A 61K 31/40A 61P 29/00, A 61P

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

25/02

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 9849
(21) 2019/685

(13) Т1
(22) 07/08/2019

(72) MORISSET, Valerie
(54) ТРЕТИРАЊЕ НА ЕРИТРОМЕЛАЛГИЈА

(45) 31/12/2019
(30) 201417497 03/10/2014 GB

(57) 1 (5R)-5-(4-{[(2флуорофенил)метил]окси}фенил)-L-

(96) 02/10/2015 EP15790622.3
(97) 31/07/2019 EP3200783
(73) Convergence Pharmaceuticals Limited

пролинамид или негова фармацевтски
прифатли¬ва сол за употреба при третирање

90 High Holborn London WC1V 6XX, GB

има уште 6 патентни барања

на еритромелалгија.

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
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Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(51) C 07D 498/04, C 07D 471/04, C 07D 403/04,
C 07D 401/04, C 07D 491/048, A 61K 31/553, A
61K 31/437, A 61K 31/436, A 61K 31/4353, A 61P
25/00
(11) 9850
(21) 2019/686

(13) Т1
(22) 07/08/2019
(45) 31/12/2019

(30) 201061425213P 20/12/2010 US
(96) 06/12/2011 EP17151228.8
(97) 24/07/2019 EP3181133
(73) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York,
NY 10017, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SUBRAMANYAM, Chakrapani; BUTLER,
Todd W; CHANDRASEKARAN, Ramalakshmi Y;
MENTE, Scot R and WAGER, Travis T
(54) НОВИ ФУЗИРАНИ ПИРИДИН

кадешто X е -NR1-, и Y е CR1;
секој R1 е независно H или C1-4алкил;
секој R2 е независно H, C1-6алкил, -SO2C1-

СОЕДИНЕНИЈА КАКО КАЗЕИН КИНАЗНИ
ИНХИБИТОРИ

6алкил, -SO2(CH2)tC3-6циклоалкил, -C1-

(57) 1 Соединение со Формула I:

6алкил-O-C1-6алкил, -C(O)-(O)u-C1-6алкил, (CH2)t-(C6-10арил), -C(O)-(O)u-(CH2)t-(5до 10-член хетероарил), -(CH2)t-C(O)-NR5R6, 47

Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(CH2)t-(5- до 10-член хетероарил), -

секој R3 е независно отсутен, C1-3алкил, оксо, -

(CH2)t-(4- до 10-член хетероциклоалкил), или -

NR5R6, или -OR5;

(CH2)t-(3- до 10-член циклоалкил),
кадешто споменатиот арил, хетероарил,

R4 е халоген;
Секој R5 е H;

циклоалкил, и хетероциклоалкил на R2 може
да биде супституиран со се до два супституенти

Секој R6 е независно H или C1-6алкил;
R7 е H;

независно избрани од халоген, OH,
цијано, -C1-6алкил, -C(O)-O-C1-3алкил, или C1-

n е 1;
Секој t е независно 0, 1 или 2;

6алкил-O-C1-6алкил, и кадешто било

2

кој алкил, циклоалкил, и хетероциклоалкил од
R2 може потоа да биде супституиран со

Секој u е независно 0 или 1;
и кадешто A е еден од:

оксо кадешто валенцијата дозволува;

има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 413/12, C 07D 498/04, C 07D 513/04,

и кадешто

C 07D 417/12, A 61K 31/505, A 61P 11/06

M е избран од групата составена од -CH2-, -O-,

(11) 9851
(21) 2019/687

(13) Т1
(22) 08/08/2019

-NH- и -N(C1-4-алкил)-;
R3 е избран од групата составена од метил и

(45) 31/12/2019
(30) 201461955487P 19/03/2014 US

етил;
и кадешто

(96) 12/03/2015 EP15711451.3
(97) 21/08/2019 EP3119772
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH

R1 е избран од групата составена од
C6-10-арил, Хет и Хетарил;

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

супституиран со еден, два или три
супституенти Z,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

кадешто секој Z е супституент избран од
групата составена од

(72) DAHMANN, Georg; HOFFMANN, Matthias;
KLICIC, Jasna; LAMB, David James; MCCARTHY,

-OH, оксо, -CN, халоген, -C1-6-алкил , -O-C1-6алкил , -C1-6-халоалкил, три-до

Clive; NAPIER, Spencer; PARRISH, Karen;

седум-член циклоалкил, Хет, Хетарил, -CO-

SCOTT, John; SWANTEK FITZGERALD, Jennifer
L. and WALKER, Edward
(54) ХЕТЕРОАРИЛНИ SYK ИНХИБИТОРИ

N(CH3)2, -CO-NHCH3, -CO-NH2, (C1-3-алкилен)-O-(C1-3-алкил), -O-Хет,

којшто е опционално дополнително

којшто е опционално дополнително
супституиран со еден, два или три

(57) 1 Соединение со формула 1

супституенти X,
кадешто секој X е избран од групата составена
од халоген, -OH, оксо, -C1-42
алкил , -O-C1-4-алкил , -C1-4-халоалкил, -O(C1-4-алкилен)-Хет, Хет, Хетарил, NH2,-NH(CH3), -N(CH3)2,
кадешто супституент X е опционално
дополнително супституиран со еден, два

кадешто
A е избран од групата составена од N и CH

или три супституенти од група избрана од оксо,
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Патенти

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

-OH, халоген и C1-3-алкил,

пет- до шест-член моноцикличен хетероаромат

и кадешто

со 2, 3 или 4 хетероатоми

Хет е избран од групата составена од
пет- до шест-член моноцикличен хетероциклил

секој независно еден од друг избран од N, S и
O;

со 2, 3 или 4 хетероатоми
секој независно еден од друг избран од N, S и

и девет- до единаесет-член бицикличен
хетероаромат со 2, 3 или 4

O,
и девет- до единаесет-член бицикличен

хетероатоми секој независно еден од друг
избран од N, S и O;

хетероциклил со 2, 3 или 4

и фармацевтски прифатливи соли од

хетероатоми секој независно еден од друг
избрани од N, S и O;

гореспоменатите соединенија.
има уште 33 патентни барања

Хетарил е избран од групата составена од
(51) C 07D 405/12, C 07D 213/75, C 07D 405/14,

а) мешање на соединение полнач, исредство за

A 61K 9/20, A 61K 9/16, A 61K 31/443, A 61K

распаѓање во уредот за мешање за да се добие

9/28
(11) 9852

(13) Т1

смеса;
б) подготвување на раствор за гранулација со

(21) 2019/689

(22) 08/08/2019

вода, средство за врзување, и површинско
активно средство;

(45) 31/12/2019
(30)
(96) 25/01/2013 EP13703243.9

в) доведување на смесата од чекор а) во
континуиран двојно вијачен гранулатор додека

(97) 15/05/2019 EP2806859
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

се додава растворот за гранулација од чекор б)

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

сомелување;
д) мешање на сомелените гранули од чекор г),

(72) VERWIJIS, Marinus, Jacobus
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА 3-(6-(1-(2.2-

со полнач, средство за распаѓање, и лубрикант
за да се создаде смеса; и

ДИФЛУОРОБЕНЗО[Д][1,3]ДИОКСОЛ-5-ИЛ)

ѓ) набивање на смесата од чекор д) во таблета;

ЦИКЛОПРОПАНКАРБОКСАМИДО)-3МЕТИЛПИРИДИН-2-ИЛ)БЕНЗОЕВА

кадешто соединението е 1 3-(6-(1-(2,2-

за да се произведат гранули;
г) сушење на гранулите од чекор в) и нивно

КИСЕЛИНА
(57) 1 Континуирана постапка за подготовка на

дифлуоробензо[д][1,3]диоксол-5-ил)
циклопропанкарбоксамидо)-3-метилпиридин-2-

таблета која содржи соединение 1 која ги
содржи следните чекори:

ил)бензоева киселина.
има уште 4 патентни барања
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 07D 487/10, C 07D 487/20, C 07D 498/22,
A 61K 31/553, A 61P 35/00
(11) 9853
(21) 2019/690

(13) Т1
(22) 09/08/2019
(45) 31/12/2019

(30) 20140181746 21/08/2014 EP
(96) 20/08/2015 EP15751029.8
(97) 22/05/2019 EP3183254
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

кадешто
R1 е група, опционално супституиранa со еден

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HENRY, Manuel; RAMHARTER, Juergen;

или повеќе, идентичен или различен
Rb1 и/или Rcизбрана од помеѓу C1-6алкил, C26алкенил, C2-6алкинил, C1-

BROEKER, Joachim; GILLE, Annika; GOLLNER,
Andreas; TOELLE, Nina and WEINSTABL, Harald
(54) НОВИ СПИРО[3H-ИНДОЛ-3,2 ́ПИРОЛИДИН]-2(1H)-ОН СОЕДИНЕНИЈА И

6халоалкил, C3-7циклоалкил, C47циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член
хетероарил и

ДЕРИВАТИ КАКО MDM2-P53 ИНХИБИТОРИ

3-10 член хетероциклил;
секој Rb1 е независно избран од помеѓу -ORc-

(57) 1 Соединение со формула (I)

NRc1Rcхалоген, -CN, C(O)Rc-C(O)ORc-C(O)NRc1’Rc-S(O)2RcS(O)2NRc1Rc-NHC(O)Rc1 и
-N(C1-4алкил)C(O)Rc1;
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Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

секој Rc1 независно еден од друг означува

C(O)Rc2, -C(O)ORc2, -C(O)NRc2Rc2, -S(O)2Rc2,

водород или група, опционално

-S(O)2NRc2Rc2, -NHC(O)Rc2 и

супституиран со еден или повеќе, идентичен
или различен Rd1 и/или Re1,

-N(C1-4алкил)C(O)Rc2;
секој Rc2 независно еден од друг означува

избран од помеѓу C1-6алкил, C2-6алкенил, C26алкинил, C1-6халоалкил, C3-

водород или група, опционално
супституиран со еден или повеќе, идентичен

7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 510 член хетероарил и 3-10 член

или различен Rd2 и/или Re2,
избран од помеѓу C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

хетероциклил;

6алкинил, C1-6халоалкил, C3-

2
секој Rd1 е независно избран од помеѓу -ORe-

6циклоалкил, C4-6циклоалкенил, C6-10арил, 510 член хетероарил и 3-10 член

NRe1Reхалоген, -CN, C(O)Re-C(O)ORe-C(O)NRe1Re-S(O)2Re-

хетероциклил;
секој Rd2 е независно избран од помеѓу -ORe2,

S(O)2NRe1Re-NHC(O)Re1 и
-N(C1-4алкил)C(O)Re1;

-NRe2Re2, халоген, -CN, C(O)Re2, -C(O)ORe2, -C(O)NRe2Re2, -

секој Re1 независно еден од друг означува

S(O)2Re2, -S(O)2NRe2Re2, -NHC(O)Re2 и

водород или група, опционално
супституиран со еден или повеќе, идентичен

-N(C1-4алкил)C(O)Re2;
3

или различен Rf1 и/или Rg1,
избран од помеѓу C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

секој Re2 независно еден од друг означува
водород или група избрана од

6алкинил, C1-6халоалкил, C37циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-

помеѓу C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил,
C1-6халоалкил, C3-6циклоалкил,

10 член хетероарил и 3-10 член

C4-6циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член

хетероциклил;
секој Rf1 е независно избран од помеѓу -ORg-

хетероарил и 3-10 член хетероциклил;
A е избран од помеѓу фенил и 5-6 член

NRg1Rgхалоген, -CN, C(O)Rg-C(O)ORg-C(O)NRg1Rg-S(O)2Rg-

хетероарил;
секој R4 е независно избран од помеѓу Ra4 и

S(O)2NRg1Rg-NHC(O)Rg1 и
-N(C1-4алкил)C(O)Rg1;

Rb4;
секој Ra4 независно еден од друг е група,

секој Rg1 е независно избран од помеѓу

опционално супституирана со еден

водород, C1-6алкил, C2-6алкенил, C26алкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-

или повеќе, идентичен или различен Rb4 и/или
Rc4, избран од помеѓу C1-

7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10
член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;

6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, C16халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-

R2 и R3, секој независно, е избран од помеѓу
водород, C6-10арил, 5-10 член

7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член
хетероарил и 3-10 член хетероциклил;

хетероарил и 3-10 член хетероциклил, кадешто

секој Rb4 е независно избран од помеѓу -ORc4,

тој C6-10арил, 5-10 член хетероарил и
3-10 член хетероциклил е опционално

-NRc4Rc4, халоген, -CN, C(O)Rc4, -C(O)ORc4, -C(O)NRc4Rc4, -

супституирана со еден или повеќе, идентичен
или различен Rb2 и/или Rc2;

C(O)NRg4ORc4, -S(O)2Rc4, S(O)2NRc4Rc4, -NHSO2Rc4, -N(C1-

секој Rb2 е независно избран од помеѓу -ORc2,
-NRc2Rc2, халоген, -CN, -

4алкил)SO2Rc4, -NHC(O)Rc4 и -N(C14алкил)C(O)Rc4;
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секој Rc4 независно еден од друг означува

C(O)NRg4ORg4, -S(O)2Rg4, -

водород или група, опционално

S(O)2NRg4Rg4, -NHC(O)Rg4 и -N(C1-

супституиран со еден или повеќе, идентичен
или различен Rd4 и/или Re4,

4алкил)C(O)Rg4;
4

избран од помеѓу C1-6алкил, C2-6алкенил, C26алкинил, C1-6халоалкил, C3-

секој Rg4 е независно избран од помеѓу
водород, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 510 член хетероарил и 3-10 член

6алкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C47циклоалкенил, C6-10арил, 5-10

хетероциклил;

член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;

секој Rd4 е независно избран од помеѓу -ORe4,
-NRe4Re4, халоген, -CN, -

r го означува бројот 0, 2 или 3
R5 и R6, секој независно, е избран од помеѓу

C(O)Re4, -C(O)ORe4, -C(O)NRe4Re4, C(O)NRg4ORe4, -S(O)2Re4, -

водород, C1-4алкил и C1-4халоалкил;
n го означува бројот 0 или 1;

S(O)2NRe4Re4, -NHC(O)Re4 и -N(C14алкил)C(O)Re4;

секој R7 е независно избран од помеѓу халоген,
C1-4алкил, -CN, C1-4халоалкил, -OC1-

секој Re4 независно еден од друг означува

4алкил и -OC1-4халоалкил;

водород или група, опционално
супституирана со еден или повеќе, идентичен

q го означува бројот 0, 2 или 3;
W, X и Y е секој независно избран од -N= и -

или различен Rf4 и/или Rg4,
избран од помеѓу C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

CH=
со клаузулата дека водородот во секој -CH=

6алкинил, C1-6халоалкил, C37циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-

може да биде заменет со супституент R7
ако е присутен и дека максимум две од W, X и Y

10 член хетероарил и 3-10 член

може да бидат -N=;

хетероциклил;
секој Rf4 е независно избран од помеѓу -ORg4, -

V е кислород или сулфур;
или негова сол.

NRg4Rg4, халоген, -CN, C(O)Rg4, -C(O)ORg4, -C(O)NRg4Rg4, -

има уште 13 патентни барања

(51) C 12N 5/0789, A 61K 31/395, A 61K

(72) Abrahams.Michael J.; Henson, Geoffrey W;

31/4427, A 61K 31/496, A 61K 31/55A 61K 35/12,
A 61K 35/28, A 61K 38/19, A 61K 31/33, A 61K

Calandra, Gary B; Dale, C David; MacFarlamd,
Ronald Trevor and Broxmeyer,Hal E.
(54) МЕТОД НА МОБИЛИЗИРАЊЕ НА
ЗАЧЕТОЧНИ/МАТИЧНИ КЛЕТКИ

31/555, A 61P 43/00
(11) 9856

(13) Т1

(21) 2019/691

(22) 12/08/2019

(57) 1 Соединение кое е 1,1’ –[1,4-фениленбис-(метилен)]-бис-1,4,8,11-

(45) 31/12/2019
(30) 20010309196P 31/07/2001 US and

тетраазациклотетрадекан или фармацевтски

20020382155P 20/05/2002 US
(96) 30/07/2002 EP10184509.7

прифатлива сол или негов метален комплекс,
за употреба во метод кој се состои од:

(97) 07/08/2019 EP2371361
(73) Genzyme Corporation 50 Binney Street

(а) администрирање на наведеното соединение
од субјект, за мобилизирање на зечеточни

Cambridge,MA 02142, US

и/или матични клетки во наведениот субјект; и
(б) собирање на наведените зечеточни и/или

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

52

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

матични клетки.

има уште 11 патентни барања

(51) B 65D 51/28, B 65D 51/20

наведената капсула за затворање (1) е

(11) 9857

(13) Т1

подвижна од

(21) 2019/693

(22) 12/08/2019

што заштитната уста (20) и безконтактната
лента (40) се недопрени, до оперативна

(45) 31/12/2019

конфигурација за одмор, при

(30) UB20159655 23/12/2015 IT
(96) 27/10/2016 EP16815634.7

конфигурација, при што безконтактната лента
(40) е отстранета
и заштитната уста (20) е

(97) 10/07/2019 EP3393928
(73) Bormioli Pharma S.p.A. Corso Magenta 84

скршена; во конфигурацијата на одмор,
капачето (2), секачот (3) и
покривката (4)

20123 Milano, IT

придонесуваат за дефинирање на ѕидовите на

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

резервоарот (8) за чување
производ што
треба да биде ставен во контејнер во

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) PAGANUZZI, Valerio
(54) БЕЗБЕДНОСНА КАПСУЛА ЗА
КОНТЕЈНЕР

оперативната конфигурација;
наведената капсула се состои од:

(57) 1 Капсула за затворање на контејнер која

наведениот секач (3) и барем првиот дел (400)

се состои од:
- капаче (2) што одговара на контејнер и

од наведената покривка (4) да ротираат
интегрално;

содржи заштитна уста (20);
- секач (3) кој содржи раб за сечење (30)

- навојно средство за поврзување (9), кое, при
преминување од конфигурацијата на одмор до

дизајниран да ја отвори споменатата заштитна

оперативната конфигурација, ја спојува

- прво запчесто средство за поврзување (5) на
покривката (4) и на секачот (3) и тоа прави

уста (20);
- прекривка (4) што го штити наведеното

покривката (4) и капачето (2), со што се
предизвикува ротационо-транслаторно

капаче (2) и наведениот секач (3) и содржи
безконтактна лента (40); пришто

движење на првиот дел (400) од покривката (4)
и секачот (3) во однос на наведеното капаче (2);
53
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секачот (3) исто така содржи зона на

на секачот (3) се зголемува.

проширување (31), при што, како што се

има уште 9 патентни барања

оддалечува од работ на сечење (30), пресекот

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 25/00, A

ЦИКЛОХЕПТА [B] ПИРИДИН-9-ИЛ-4-(2-ОКСО-

61P 11/00
(11) 9858

(13) Т1

2,3-ДИХИДРО-1H-ИМИДАЗО[4,5-B]ПИРИДИН1-ИЛ)ПИПЕРИДИН-1-КАРБОКСИЛАТНА СОЛ

(21) 2019/694

(22) 12/08/2019

(57) 1 Цврст фармацевтски состав во форма
на дозажна единица, кој содржи, по доза, од 1

(45) 31/12/2019
(30) 201261603598P 27/02/2012 US

mg до 1000 mg од хемисулфатна сол на

(96) 25/02/2013 EP17180587.2
(97) 19/06/2019 EP3254681
(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206
and Province Line Road Princeton,NJ 08543,

Соединение (I):

US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) ROBERTS,Daniel Richard;

и фармацевтски прифатлив носач или
растворувач.

SCHARTMAN,Richard Raymond and
WEI,Chenkou
(54) N-(5S,6S,9R)-5-АМИНО-6-(2,3ДИФЛУОРОФЕНИЛ)-6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО-5Н-

има уште 12 патентни барања
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(54) ОРАЛНО АДМИНИСТРИРАНИ
КОРТИКОСТЕРОИДНИ СОЕДИНЕНИЈА

(51) A 61K 31/56, A 61K 31/569, A 61K 9/20, A
61K 9/00, A 61K 9/06, A 61K 45/06
(11) 9859

(13) Т1

(57) 1 Орално дезинтегрирачка таблета (ОДТ)

(21) 2019/695

(22) 12/08/2019

којашто содржи помалку од или еднакво на 20
mg на кортикостероид избран од групата

(45) 31/12/2019
(30) 200924764209P 01/10/2009 US
(96) 30/09/2010 EP18178891.0

составена од флутиказон, флунизолид,
циклезонид, мометазон, беклометазон и негови

(97) 31/07/2019 EP3403654
(73) Adare Development I, L.P. 1200 Lenox

солвати и естери и барем еден дезинтегранс,
кадешто ОДТ дезинтегрира за 60 секунди во

Drive, Suite 100 Lawrenceville, NJ 08648/US,

симулирана плункoвидна течност којашто е

AE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

тестирана со употреба на USP <701>
дезинтеграционен тест и е соодветен за

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) VENKATESH, Gopi M.; PERRETT,Stephen

локална администрација на кортикостероидот
во езофагусот.

and COHEN,Frederic Jay

има уште 14 патентни барања

(51) A 24B 15/18, A 24B 3/18, A 24B 3/12, A 24B
3/04

(54) ТРЕТИРАЊЕ НА ТУТУН
(57)

1

Процес за третирање на тутунски

(13) Т1
(22) 13/08/2019

материјал кој што се состои од сместување на
тутунскиот мате-ри¬јал во материјал кој што ја

(45) 31/12/2019
(30) 201319290 31/10/2013 GB

задржува влагата и го изложува тутунскиот
материјал на амбиентална температура за

(96) 30/10/2014 EP14793253.7

обработка

(97) 24/07/2019 EP3062640
(73) British American Tobacco(Investments)

тутунскиот материјал има густина на пакува¬ње
врз база на тежината на сувата материја од

Ltd Globe House,1 Water Street London WC2R
3LA, GB

најмалку 200 kg/m3 на почетокот на процесот и
има содржина на влага помеѓу околу 10% и 23%

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

пред и за време на третманот, и при што
микробната со¬држина на третираниот тутунски

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

материјал е помала од микробната содржина

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BENJAK, Denis; FIELD, Pedro; GLESSE,

на
нетретираниот
ту¬тунски
има уште 11 патентни барања

(11) 9860
(21) 2019/698

Alcindo and LINK, Matthias
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поголема

од

55

°C,
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материјал.
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селектирани од шеќер, желатин, природна гума,

(51) A 61K 31/506, A 61K 9/48, A 61K 9/16
(11) 9861
(21) 2019/700

(13) Т1
(22) 13/08/2019

сорбитол, малтодекстрин, натриум алгинат,
алгинат, поливинилпиролидон, целулоза и

(45) 31/12/2019
(30) 201361915606P 13/12/2013 US

дери¬ват на целулоза и
(в) едно или повеќе средства за дезинтеграција

(96) 11/12/2014 EP14819084.6

селектирани од скроб, глина, вкрстена

(97) 26/06/2019 EP3079667
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

целулоза, де¬риват на вкрстена целулоза и
вкрстен поливинилпиролидон,

CH
(74) Друштво за застапување од областа на

каде што процесот за правење на капсулите се
состои од чекор на влажна гранулација, што

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

вклучува 1) влажно гранулирање со водна
течност за гранулирање на фармацевтски

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

прифатливата сол на ле¬ко¬витата супстанција

(72) RIBEIRO,Suzie
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗНИ ФОРМИ

со едно или повеќе средства за врзување, едно
или повеќе средства за дезин¬теграција и

(57) 1 Капсула за орална примена која што
содржи

незадолжително, еден или повеќе
дополнителни фармацевтски ексципиенси, за

(а) 3 - 40% фармацевтски прифатлива сол од
лековита супстанца 3-(2,6-дихлоро-3,5-диме-

да се до¬бијат гранули, 2) мешање на
гранулите со дополнителни фармацевтски

ток¬си-фенил) -1- {6-[4-(4-етил-пиперазин-1)-

ексципиенси за да се до¬бие фармацевтска

ил)-фениламино]-пиримидин-4-ил}-1-метилуреа, според тежината на лековитата супстанца

мешавина и 3) машинско ставање на
мешавината во капсули;

во нејзината форма на слободна база
заснована врз вкупната тежина на содржината

каде што процесот е процес со компресија без
и компресија.

на капсулата,
(б) едно или повеќе средства за врзување

има уште 12 патентни барања
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП)
(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот

(51)

(51) основен

(11)

(13)

8H05H1/08

8H05H1/14

9823

T1

8A61K39/40

8A61K39/40

9819

T1

8H05H1/14

8H05H1/14

9823

T1

8A61P35/00

8C07H19/173

9821

T1

8A61K8/49

8A61K31/445

9825

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

9841

T1

8A61P17/16

8A61K31/445

9825

T1

8A61Q19/00

8A61K31/445

9825

T1

8A63H3/00

8A63H33/00

9826

T1

8A63H3/52

8A63H33/00

9826

T1

8A63H37/00

8A63H33/00

9826

T1

8A61K31/4402

9828

T1

8A61P35/00

8A61K31/7088

9830

T1

8A61P31/06

8A61P35/02

8A61K31/7088

9830

T1

8A61K47/10

8A61K9/08

9829

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

9834

T1

8B65D65/40

8A61K9/08

9829

T1

8C07K14/705

8A01K67/027

9834

T1

8A61K31/7125

8A61K31/7088

9830

T1

8C07K16/28

8A61K39/00

9842

T1

8C01B39/48

8B01D53/94

9835

T1

8C07D417/12

8A61K9/08

9843

T1

8C07K16/22

8C07K16/22

9837

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

9838

T1

8C07K16/12

8C07K16/12

9846

T1

8F27B3/08

8B09B3/00

9839

T1

8C07K16/28

8C07K16/12

9846

T1

8A61K35/12

8C12N5/074

9808

T1

8B32B27/20

8B32B27/20

9855

T1

8A61K31/56

9859

T1

8A61K38/00

8C07K14/32

9815

T1

8A61K31/56

8A61K31/16

8A61K38/00

9816

T1

8A61K38/43

8A61K38/00

9816

T1

8A61K31/56

8A61K38/00

9816

T1

8A61K31/4418

8A61K33/00

9844

T1

8C07K16/18

8C07K16/00

9817

T1

8A61K31/4709

8A61K33/00

9844

T1

8A61K31/555

8A61K31/33

9856

T1

8A61M25/01

8A61M25/01

9848

T1

8A61K31/519

8A61K33/00

9844

T1

8A61K31/436

8A61K31/4353

9850

T1

8H01R4/20

8H01R4/18

9847

T1

8A61K31/553

8A61K31/4353

9850

T1

8A61P29/00

8A61K31/401

9849

T1

8C07D403/04

8A61K31/4353

9850

T1

8C12Q1/68

8A61K31/401

9849

T1

8C07D491/048

8A61K31/4353

9850

T1

8C07D401/04

8A61K31/4353

9850

T1

8A61K31/505

8C07D413/12

9851

T1

8C07D413/12

8C07D413/12

9851

T1

8C07D417/12

8C07D413/12

9851

T1

8C07D498/04

8C07D413/12

9851

T1

8C07D405/14

8A61K9/16

9852

T1

8C07D473/34

8C07D473/34

9807

T1

8A61K9/48

8A61K9/48

9809

T1

8A61K47/30

8A61K9/48

9809

T1

8E05D11/10

8E05F5/00

9810

T1

8C07D487/20

8C07D487/10

9853

T1

8A61K33/06

8A61K31/5383

9811

T1

8D21B1/06

8D21D1/02

9813

T1

8A61K31/553

8C07D487/10

9853

T1

8C07H19/173

9821

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

9814

T1

8A61K31/7076

8C07K16/26

8A61K39/40

9819

T1

8H05H1/16

8H05H1/14

9823

T1

8C12P21/00

8A61K39/40

9819

T1

8A61P17/00

8A61K31/445

9825

T1
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8A61K31/7004

8A61K31/295

9827

T1

8A61K47/40

8A61K9/08

9843

T1

8A61K31/4402

8A61K31/4402

9828

T1

8A61K31/353

8C07D311/58

9832

T1

8A61K31/4436

8A61K31/4402

9828

T1

8A61K39/40

8C07K16/12

9846

T1

8A61K47/26

8A61K9/08

9829

T1

8C12P21/00

8C07K16/12

9846

T1

8A61K51/06

8A61K9/08

9829

T1

8A61K31/569

8A61K31/56

9859

T1

8B01J29/06

8B01D53/94

9835

T1

8A61K9/20

8A61K31/56

9859

T1

8A61K31/138

8A61K9/20

9838

T1

8B29C41/14

8B29C41/14

9818

T1

8B09B3/00

8B09B3/00

9839

T1

8C07K16/06

8C07K16/06

9854

T1

8A61K31/4025

8C07D311/58

9832

T1

8A61K31/395

8A61K31/33

9856

T1

8A61P5/00

8C07D311/58

9832

T1

8A61K31/4427

8A61K31/33

9856

T1

8A61K39/395

8C07K16/12

9846

T1

8A61P43/00

8A61K31/33

9856

T1

8B29C41/20

8B29C41/14

9818

T1

8A24B3/12

8A24B15/18

9860

T1

8B29C41/22

8B29C41/14

9818

T1

8A61P17/00

8A61K33/00

9844

T1

8D06N3/00

8B29C41/14

9818

T1

8A61K31/166

8C07C259/06

9845

T1

8A61K31/33

8A61K31/33

9856

T1

8A61P31/04

8C07C259/06

9845

T1

8A61K38/19

8A61K31/33

9856

T1

8C07D513/04

8C07D413/12

9851

T1

8B65D51/20

8B65D51/28

9857

T1

8A61K9/20

8A61K9/16

9852

T1

8A61K31/506

8A61K9/16

9861

T1

8E05F1/12

8E05F5/00

9810

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

9861

T1

8E05F5/10

8E05F5/00

9810

T1

8C01B21/50

8A61K33/00

9844

T1

8A61K39/395

8A61K39/40

9819

T1

8A61P25/00

8A61K31/4353

9850

T1

8C07K16/46

8A61K39/40

9819

T1

8A61K31/519

8C07D473/34

9807

T1

8G07F1/04

8G07F1/04

9820

T1

8A61K31/52

8C07D473/34

9807

T1

8H05H3/00

8H05H1/14

9823

T1

8A61K31/443

8A61K9/16

9852

T1

8A61Q19/08

8A61K31/445

9825

T1

8A61K9/28

8A61K9/16

9852

T1

8A61K47/24

8A61K9/08

9829

T1

8C07D213/75

8A61K9/16

9852

T1

8A61K31/7088

8A61K31/7088

9830

T1

8E05D7/12

8E05F5/00

9810

T1

8A61K9/08

8A61K9/08

9843

T1

8A61L33/12

8A61L33/12

9812

T1

8A61K38/17

8C07K16/22

9837

T1

8C07D487/10

8C07D487/10

9853

T1

8A61P19/00

8C07K16/22

9837

T1

8D21D1/20

8D21D1/02

9813

T1

8C03B5/02

8B09B3/00

9839

T1

8A61K39/40

8A61K39/40

9819

T1

8F23G5/00

8B09B3/00

9839

T1

8C07K16/18

8A61K39/40

9819

T1

8A61P35/00

8A61K45/00

9836

T1

8C07H19/173

8C07H19/173

9821

T1

8A61P11/00

8A61K31/437

9858

T1

8A61K9/00

8A61K31/785

9822

T1

8A61K45/06

8A61K31/56

9859

T1

8A61K8/42

8A61K31/445

9825

T1

8A61K31/132

8A61K38/00

9816

T1

8B65D75/28

8A63H33/00

9826

T1

8A61K39/00

8C07K16/00

9817

T1

8A61P31/08

8A61K31/4402

9828

T1

8A41D19/00

8B29C41/14

9818

T1

8C07D213/77

8A61K31/4402

9828

T1

8B32B25/02

8B29C41/14

9818

T1

8A61K9/08

8A61K9/08

9829

T1

8C07K16/28

8C07K16/06

9854

T1

8A61P7/06

8A61K31/7088

9830

T1

8A61K35/12

8A61K31/33

9856

T1

8C07K16/30

8A61K39/00

9842

T1

8A61K35/28

8A61K31/33

9856

T1
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8A24B15/18

8A24B15/18

9860

T1

8A63H33/00

8A63H33/00

9826

T1

8A61K9/48

8A61K9/16

9861

T1

8A61P3/02

8A61K31/295

9827

T1

8A61K33/00

8A61K33/00

9844

T1

8A61K31/715

8A61K9/08

9829

T1

8C07D309/12

8C07C259/06

9845

T1

8A61K47/18

8A61K9/08

9829

T1

8H01R4/62

8H01R4/18

9847

T1

8A61K9/00

8A61K9/08

9829

T1

8A61P37/00

8C07D473/34

9807

T1

8B65D81/26

8A61K9/08

9829

T1

8A61P35/00

8C07D487/10

9853

T1

8A61P7/00

8A61K31/7088

9830

T1

8C07D498/22

8C07D487/10

9853

T1

8B65B51/02

8B65D21/02

9831

T1

8D21D1/02

8D21D1/02

9813

T1

8B65D77/20

8B65D21/02

9831

T1

8C07K16/28

8A61K39/40

9819

T1

8B65D81/20

8B65D21/02

9831

T1

8E05B27/00

8E05B27/00

9840

T1

8C07K14/74

8A01K67/027

9834

T1

8A61K31/77

8A61K9/00

9841

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

9842

T1

8A61P1/10

8A61K9/00

9841

T1

8A61K47/18

8A61K9/08

9843

T1

8E01C7/35

8E01C7/35

9824

T1

8A61K31/519

8C07K16/22

9837

T1

8A61K8/60

8A61K31/445

9825

T1

8C07K16/28

8C07K16/22

9837

T1

8A61P17/18

8A61K31/445

9825

T1

8C12N5/0775

8C12N5/074

9808

T1

8C07D409/12

8A61K31/4402

9828

T1

8A61K45/00

8A61K45/00

9836

T1

8A61K47/02

8A61K9/08

9829

T1

8A61K39/00

8C07K16/12

9846

T1

8B65B51/10

8B65D21/02

9831

T1

8C07K16/46

8C07K16/12

9846

T1

8B65D21/02

8B65D21/02

9831

T1

8A61P25/00

8A61K31/437

9858

T1

8B01D53/94

8B01D53/94

9835

T1

8C07K14/32

8C07K14/32

9815

T1

8A61K31/00

8A61K9/08

9843

T1

8A61K31/215

8A61K38/00

9816

T1

8A61K31/4422

8A61K9/20

9838

T1

8A61K38/00

8A61K38/00

9816

T1

8A61P19/00

8C07D311/58

9832

T1

8B32B27/12

8B29C41/14

9818

T1

8C07D471/04

8A61K31/437

9858

T1

8A24B3/04

8A24B15/18

9860

T1

8A61K9/06

8A61K31/56

9859

T1

8A61K31/17

8A61K33/00

9844

T1

8A61K31/131

8A61K38/00

9816

T1

8A61K31/4353

8A61K31/4353

9850

T1

8A61K31/551

8A61K31/33

9856

T1

8A61K31/437

8A61K31/4353

9850

T1

8C12N5/0789

8A61K31/33

9856

T1

8C07D471/04

8A61K31/4353

9850

T1

8B65D51/28

8B65D51/28

9857

T1

8C07D498/04

8A61K31/4353

9850

T1

8A24B3/18

8A24B15/18

9860

T1

8C07D487/04

8C07D473/34

9807

T1

8A61P43/00

8A61K33/00

9844

T1

8E05F5/00

8E05F5/00

9810

T1

8C07D305/08

8C07C259/06

9845

T1

8A61K9/12

8A61K31/5383

9811

T1

8H01R4/18

8H01R4/18

9847

T1

8D21D1/32

8D21D1/02

9813

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

9852

T1

8A61K31/785

8A61K31/785

9822

T1

8C07D405/12

8A61K9/16

9852

T1

8E05B29/00

8E05B27/00

9840

T1

8A61K47/36

8A61K9/48

9809

T1

8A61K31/445

8A61K31/445

9825

T1

8A61K31/5383

8A61K31/5383

9811

T1

8A61K31/728

8A61K31/445

9825

T1

8C07K16/12

8A61K39/40

9819

T1

8A61K31/295

8A61K31/295

9827

T1

8C07K16/36

8A61K39/40

9819

T1

8A61K47/38

8A61K9/08

9829

T1

8A61P17/02

8A61K31/445

9825

T1

8A61K9/00

8A61K9/08

9843

T1
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8C12N5/074

8C12N5/074

9808

T1

8A61P11/00

8A61K33/00

9844

T1

8C07D311/58

8C07D311/58

9832

T1

8A61P9/00

8A61K33/00

9844

T1

8C07K16/18

8C07K16/12

9846

T1

8C07C259/06

8C07C259/06

9845

T1

8C07K16/26

8C07K16/12

9846

T1

8A61K31/401

8A61K31/401

9849

T1

8C07K16/36

8C07K16/12

9846

T1

8A61P25/02

8A61K31/401

9849

T1

8A61K31/437

8A61K31/437

9858

T1

8A61P11/06

8C07D413/12

9851

T1

8A61K9/00

8A61K31/56

9859

T1

8A61K47/40

8A61K9/48

9809

T1

8C07K16/00

8C07K16/00

9817

T1

8A61P11/00

8A61K31/5383

9811

T1

8C07K16/46

8C07K16/06

9854

T1

8A61K38/36

8A61L33/12

9812

T1

8A61K31/496

8A61K31/33

9856

T1

8D21D1/34

8D21D1/02

9813

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носителнаправотонапатент
(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)
(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот
(73)

(51)

(11)

(13)

4D Pharma Research Limited

A 61P 1/00

MK/P/2019/0667

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 11/06

MK/P/2019/0667

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 19/02

MK/P/2019/0667

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 25/28

MK/P/2019/0667

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 29/00

MK/P/2019/0667

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 35/00

MK/P/2019/0667

T1

4D Pharma Research Limited

C 12N 1/20

MK/P/2019/0667

T1

A T G Ceylon (Private) Limited

A 41D 19/00

MK/P/2019/0651

T1

A T G Ceylon (Private) Limited

D 06N 3/00

MK/P/2019/0651

T1

A T G Ceylon (Private) Limited

B 32B 27/12

MK/P/2019/0651

T1

A T G Ceylon (Private) Limited

B 32B 25/02

MK/P/2019/0651

T1

A T G Ceylon (Private) Limited

B 29C 41/22

MK/P/2019/0651

T1

A T G Ceylon (Private) Limited

B 29C 41/20

MK/P/2019/0651

T1

A T G Ceylon (Private) Limited

B 29C 41/14

MK/P/2019/0651

T1

Adare Development I, L.P.

A 61K 31/569

MK/P/2019/0695

T1

Adare Development I, L.P.

A 61K 45/06

MK/P/2019/0695

T1

Adare Development I, L.P.

A 61K 9/00

MK/P/2019/0695

T1

Adare Development I, L.P.

A 61K 9/06

MK/P/2019/0695

T1

Adare Development I, L.P.

A 61K 9/20

MK/P/2019/0695

T1

Adare Development I, L.P.

A 61K 31/56

MK/P/2019/0695

T1

AiCuris Anti-infective Cures GmbH

A 61K 47/18

MK/P/2019/0679

T1

AiCuris Anti-infective Cures GmbH

A 61K 31/00

MK/P/2019/0679

T1

AiCuris Anti-infective Cures GmbH

A 61K 47/40

MK/P/2019/0679

T1

AiCuris Anti-infective Cures GmbH

A 61K 9/00

MK/P/2019/0679

T1

AiCuris Anti-infective Cures GmbH

A 61K 9/08

MK/P/2019/0679

T1

AiCuris Anti-infective Cures GmbH

C 07D 417/12

MK/P/2019/0679

T1

Blueberry Therapeutics Limited

A 61K 9/00

MK/P/2019/0644

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 498/04

MK/P/2019/0687

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 513/04

MK/P/2019/0687

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 417/12

MK/P/2019/0687

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 413/12

MK/P/2019/0687

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 11/06

MK/P/2019/0687

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/505

MK/P/2019/0687

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/553

MK/P/2019/0690

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2019/0690

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 487/10

MK/P/2019/0690

T1
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Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 487/20

MK/P/2019/0690

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 498/22

MK/P/2019/0690

T1

Bormioli Pharma S.p.A.

B 65D 51/20

MK/P/2019/0693

T1

Bormioli Pharma S.p.A.

B 65D 51/28

MK/P/2019/0693

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 31/437

MK/P/2019/0694

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 11/00

MK/P/2019/0694

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 25/00

MK/P/2019/0694

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 471/04

MK/P/2019/0694

T1

British American Tobacco(Investments) Ltd

A 24B 15/18

MK/P/2019/0698

T1

British American Tobacco(Investments) Ltd

A 24B 3/18

MK/P/2019/0698

T1

British American Tobacco(Investments) Ltd

A 24B 3/12

MK/P/2019/0698

T1

British American Tobacco(Investments) Ltd

A 24B 3/04

MK/P/2019/0698

T1

Convergence Pharmaceuticals Limited

C 12Q 1/68

MK/P/2019/0685

T1

Convergence Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/401

MK/P/2019/0685

T1

Convergence Pharmaceuticals Limited

A 61P 25/02

MK/P/2019/0685

T1

Convergence Pharmaceuticals Limited

A 61P 29/00

MK/P/2019/0685

T1

Creapaper GmbH

D 21D 1/34

MK/P/2019/0639

T1

Creapaper GmbH

D 21B 1/06

MK/P/2019/0639

T1

Creapaper GmbH

D 21D 1/02

MK/P/2019/0639

T1

Creapaper GmbH

D 21D 1/20

MK/P/2019/0639

T1

Creapaper GmbH

D 21D 1/32

MK/P/2019/0639

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

B 65D 65/40

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

B 65D 81/26

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 9/08

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 9/00

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 51/06

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 47/38

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 47/26

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 47/24

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 47/18

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 47/10

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 31/715

MK/P/2019/0663

T1

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

A 61K 47/02

MK/P/2019/0663

T1

DMC Power, Inc.

H 01R 4/18

MK/P/2019/0683

T1

DMC Power, Inc.

H 01R 4/62

MK/P/2019/0683

T1

DMC Power, Inc.

H 01R 4/20

MK/P/2019/0683

T1

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

E 05B 29/00

MK/P/2019/0676

T1

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

E 05B 27/00

MK/P/2019/0676

T1

Egis Gyógyszergyár Zrt.

A 61K 31/4422

MK/P/2019/0674

T1

Egis Gyógyszergyár Zrt.

A 61K 9/20

MK/P/2019/0674

T1

Egis Gyógyszergyár Zrt.

A 61K 31/138

MK/P/2019/0674

T1
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FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.

A 61P 31/04

MK/P/2019/0681

T1

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.

A 61K 31/166

MK/P/2019/0681

T1

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.

C 07D 309/12

MK/P/2019/0681

T1

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.

C 07C 259/06

MK/P/2019/0681

T1

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.

C 07D 305/08

MK/P/2019/0681

T1

Flexiskin GmbH

E 01C 7/35

MK/P/2019/0658

T1

Genzyme Corporation

A 61K 31/4427

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61P 43/00

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61K 38/19

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61K 35/28

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61K 35/12

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61K 31/555

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61K 31/33

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61K 31/395

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

C 12N 5/0789

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61K 31/496

MK/P/2019/0691

T1

Genzyme Corporation

A 61K 31/551

MK/P/2019/0691

T1

Geron Corporation

A 61P 7/06

MK/P/2019/0664

T1

Geron Corporation

A 61P 7/00

MK/P/2019/0664

T1

Geron Corporation

A 61P 35/02

MK/P/2019/0664

T1

Geron Corporation

A 61P 35/00

MK/P/2019/0664

T1

Geron Corporation

A 61K 31/7125

MK/P/2019/0664

T1

Geron Corporation

A 61K 31/7088

MK/P/2019/0664

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61K 31/17

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61K 31/4418

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61K 31/4709

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61K 31/519

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61K 33/00

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61P 11/00

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61P 17/00

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

C 01B 21/50

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61P 9/00

MK/P/2019/0680

T1

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals

A 61P 43/00

MK/P/2019/0680

T1

Horizon Orphan LLC

A 61K 9/12

MK/P/2019/0627

T1

Horizon Orphan LLC

A 61K 33/06

MK/P/2019/0627

T1

Horizon Orphan LLC

A 61K 31/5383

MK/P/2019/0627

T1

Horizon Orphan LLC

A 61P 11/00

MK/P/2019/0627

T1

IGENOMIX S.L.

A 61K 35/12

MK/P/2019/0621

T1

IGENOMIX S.L.

C 12N 5/0775

MK/P/2019/0621

T1

IGENOMIX S.L.

C 12N 5/074

MK/P/2019/0621

T1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2019/0638

T1
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Janssen Biotech, Inc.

C 07K 16/18

MK/P/2019/0638

T1

Janssen Biotech, Inc.

C 07K 16/00

MK/P/2019/0638

T1

LINPAC Packaging Limited

B 65B 51/02

MK/P/2019/0665

T1

LINPAC Packaging Limited

B 65B 51/10

MK/P/2019/0665

T1

LINPAC Packaging Limited

B 65D 21/02

MK/P/2019/0665

T1

LINPAC Packaging Limited

B 65D 77/20

MK/P/2019/0665

T1

LINPAC Packaging Limited

B 65D 81/20

MK/P/2019/0665

T1

Liang, Peiling

E 05F 5/00

MK/P/2019/0626

T1

Liang, Peiling

E 05F 5/10

MK/P/2019/0626

T1

Liang, Peiling

E 05F 1/12

MK/P/2019/0626

T1

Liang, Peiling

E 05D 7/12

MK/P/2019/0626

T1

Liang, Peiling

E 05D 11/10

MK/P/2019/0626

T1

Lupin Limited

C 07D 311/58

MK/P/2019/0666

T1

Lupin Limited

A 61P 5/00

MK/P/2019/0666

T1

Lupin Limited

A 61P 19/00

MK/P/2019/0666

T1

Lupin Limited

A 61K 31/4025

MK/P/2019/0666

T1

Lupin Limited

A 61K 31/353

MK/P/2019/0666

T1

MGA Entertainment, Inc.

B 65D 75/28

MK/P/2019/0660

T1

MGA Entertainment, Inc.

A 63H 37/00

MK/P/2019/0660

T1

MGA Entertainment, Inc.

A 63H 33/00

MK/P/2019/0660

T1

MGA Entertainment, Inc.

A 63H 3/52

MK/P/2019/0660

T1

MGA Entertainment, Inc.

A 63H 3/00

MK/P/2019/0660

T1

MacroGenics, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0678

T1

MacroGenics, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2019/0678

T1

MacroGenics, Inc.

C 07K 16/30

MK/P/2019/0678

T1

Merus N.V.

C 12P 21/00

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

C 07K 16/46

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

C 07K 16/36

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

C 07K 16/26

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

C 07K 16/18

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

C 07K 16/12

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

A 61K 39/40

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

A 61K 39/395

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

A 61K 39/40

MK/P/2019/0653

T1

Merus N.V.

A 61K 39/00

MK/P/2019/0682

T1

Merus N.V.

A 61K 39/395

MK/P/2019/0682

T1

Merus N.V.

A 61K 39/40

MK/P/2019/0682

T1

Merus N.V.

C 07K 16/12

MK/P/2019/0682

T1

Merus N.V.

C 12P 21/00

MK/P/2019/0682

T1

Merus N.V.

C 07K 16/26

MK/P/2019/0682

T1
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Merus N.V.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0682

T1

Merus N.V.

C 07K 16/36

MK/P/2019/0682

T1

Merus N.V.

C 07K 16/46

MK/P/2019/0682

T1

Merus N.V.

C 07K 16/18

MK/P/2019/0682

T1

Norgine BV

A 61K 31/77

MK/P/2019/0677

T1

Norgine BV

A 61P 1/10

MK/P/2019/0677

T1

Norgine BV

A 61K 9/00

MK/P/2019/0677

T1

Novartis AG

A 61K 9/48

MK/P/2019/0700

T1

Novartis AG

A 61K 31/506

MK/P/2019/0700

T1

Novartis AG

A 61K 9/16

MK/P/2019/0700

T1

Novomatic AG

G 07F 1/04

MK/P/2019/0654

T1

NuCana plc

C 07H 19/173

MK/P/2019/0655

T1

NuCana plc

A 61P 35/00

MK/P/2019/0655

T1

NuCana plc

A 61K 31/7076

MK/P/2019/0655

T1

PMC International B.V.

F 27B 3/08

MK/P/2019/0675

T1

PMC International B.V.

F 23G 5/00

MK/P/2019/0675

T1

PMC International B.V.

B 09B 3/00

MK/P/2019/0675

T1

PMC International B.V.

C 03B 5/02

MK/P/2019/0675

T1

Pfizer Inc.

A 61K 31/436

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

C 07D 491/048

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

A 61K 31/4353

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

C 07D 498/04

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

A 61K 31/437

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

A 61K 31/553

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

C 07D 401/04

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

C 07D 403/04

MK/P/2019/0686

T1

Pfizer Inc.

C 07D 471/04

MK/P/2019/0686

T1

Pharmathen S.A.

A 61K 31/785

MK/P/2019/0656

T1

Pharmathen S.A.

A 61K 9/00

MK/P/2019/0656

T1

R.P. Scherer Technologies, LLC

A 61K 47/36

MK/P/2019/0620

T1

R.P. Scherer Technologies, LLC

A 61K 47/30

MK/P/2019/0620

T1

R.P. Scherer Technologies, LLC

A 61K 47/40

MK/P/2019/0620

T1

R.P. Scherer Technologies, LLC

A 61K 9/48

MK/P/2019/0620

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2019/0668

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 14/705

MK/P/2019/0668

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 14/74

MK/P/2019/0668

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0672

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 19/00

MK/P/2019/0672

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 38/17

MK/P/2019/0672

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/519

MK/P/2019/0672

T1
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Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/22

MK/P/2019/0672

T1

Renolit SE

B 32B 27/20

MK/P/2019/0673

T1

Sewoncellontec Co., Ltd.

A 61L 33/12

MK/P/2019/0628

T1

Sewoncellontec Co., Ltd.

A 61K 38/36

MK/P/2019/0628

T1

TAE Technologies, Inc.

H 05H 1/08

MK/P/2019/0657

T1

TAE Technologies, Inc.

H 05H 1/14

MK/P/2019/0657

T1

TAE Technologies, Inc.

H 05H 1/16

MK/P/2019/0657

T1

TAE Technologies, Inc.

H 05H 3/00

MK/P/2019/0657

T1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.

A 61K 31/4436

MK/P/2019/0662

T1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.

A 61P 31/06

MK/P/2019/0662

T1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.

A 61K 31/4402

MK/P/2019/0662

T1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.

A 61P 31/08

MK/P/2019/0662

T1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.

C 07D 213/77

MK/P/2019/0662

T1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.

C 07D 409/12

MK/P/2019/0662

T1

Teoxane

A 61P 17/02

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61P 17/16

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61P 17/18

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61Q 19/00

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61Q 19/08

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61K 31/445

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61K 8/60

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61K 8/49

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61K 8/42

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61K 31/728

MK/P/2019/0659

T1

Teoxane

A 61P 17/00

MK/P/2019/0659

T1

The Scripps Research Institute

C 07D 473/34

MK/P/2019/0607

T1

The Scripps Research Institute

C 07D 487/04

MK/P/2019/0607

T1

The Scripps Research Institute

A 61P 37/00

MK/P/2019/0607

T1

The Scripps Research Institute

A 61K 31/52

MK/P/2019/0607

T1

The Scripps Research Institute

A 61K 31/519

MK/P/2019/0607

T1

Translate Bio, Inc.

A 61K 31/16

MK/P/2019/0635

T1

Translate Bio, Inc.

A 61K 31/215

MK/P/2019/0635

T1

Translate Bio, Inc.

A 61K 31/56

MK/P/2019/0635

T1

Translate Bio, Inc.

A 61K 38/00

MK/P/2019/0635

T1

Translate Bio, Inc.

A 61K 38/43

MK/P/2019/0635

T1

Translate Bio, Inc.

A 61K 31/131

MK/P/2019/0635

T1

Translate Bio, Inc.

A 61K 31/132

MK/P/2019/0635

T1

Tseti, Ioulia

A 61K 31/7004

MK/P/2019/0661

T1

Tseti, Ioulia

A 61K 31/295

MK/P/2019/0661

T1

Tseti, Ioulia

A 61P 3/02

MK/P/2019/0661

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01D 53/94

MK/P/2019/0669

T1
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Umicore AG & Co. KG

B 01J 29/06

MK/P/2019/0669

T1

Umicore AG & Co. KG

C 01B 39/48

MK/P/2019/0669

T1

Ustav organicke chemie a biochemie AV CR, v.v.i.

A 61M 25/01

MK/P/2019/0684

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61P 35/00

MK/P/2019/0670

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 45/00

MK/P/2019/0670

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 405/14

MK/P/2019/0689

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 9/28

MK/P/2019/0689

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 213/75

MK/P/2019/0689

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 405/12

MK/P/2019/0689

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 9/16

MK/P/2019/0689

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 31/443

MK/P/2019/0689

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 9/20

MK/P/2019/0689

T1

Xencor, Inc.

C 07K 16/06

MK/P/2019/0652

T1

Xencor, Inc.

C 07K 16/46

MK/P/2019/0652

T1

Xencor, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0652

T1

metaX Institut für Diätetik GmbH

C 07K 14/32

MK/P/2019/0649

T1

metaX Institut für Diätetik GmbH

A 61K 38/00

MK/P/2019/0649

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2018/675

(220) 04/07/2018

(210) TM 2018/676

(220) 04/07/2018

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги

КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ Скопје ул.
Качанички пат бб, Визбегово , Скопје,

КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ Скопје ул.
Качанички пат бб, Визбегово , Скопје,

MK

MK

(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат ул.Христо

(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат ул.Христо

Смирненски бр. 17, 1000, Скопје

Смирненски бр. 17, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) сина и бела

(591) сина, црвена и бела

(531) 27.05.02

(531) 01.15.05;27.05.02

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 гас (производствен гас);гасни
мешавини (испарени гасни

кл. 4 гас (производствен гас);гасни
мешавини (испарени гасни

мешавини);производствен гас
кл. 6 амбалажи од бел лим;затворачи од

мешавини);производствен гас
кл. 6 амбалажи од бел лим;затворачи од

метал за садови;затворачи од метал за

метал за садови;затворачи од метал за

шишиња;контејнери од метал
[скпадирање, превоз];контејнери од метал

шишиња;контејнери од метал
[скпадирање, превоз];контејнери од метал

за компресиран гас или течен воздух;лим
(амбалажи од бел лим);обвивки

за компресиран гас или течен воздух;лим
(амбалажи од бел лим);обвивки

[железарија од метал];шишиња [метални
садови] за компресиран гас или течен

[железарија од метал];шишиња [метални
садови] за компресиран гас или течен

воздух

воздух

кл. 39 испорачување стоки;пакување
стоки;превезување;превезување со

кл. 39 испорачување стоки;пакување
стоки;превезување;превезување со

камиони;стоки (испорачување
стоки);транспортирање стоки

камиони;стоки (испорачување
стоки);транспортирање стоки

кл. 40 литографско печатење;обработка

кл. 40 литографско печатење;обработка
на метали;обработување на

на метали;обработување на
метали;печатење (литографско

метали;печатење (литографско
печатење);составување материјали по
нарачка за трети лица

печатење);составување материјали по
нарачка за трети лица
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(210) TM 2018/677

(220) 04/07/2018

(210) TM 2019/426

(220) 11/04/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги

(442) 31/12/2019
(731) ISMAIL ISMAIL Aleppo, SY

КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ Скопје ул.
Качанички пат бб, Визбегово, Бутел,

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул.

Скопје, MK
(740) Лидија Јаќимовиќ, адвокат ул.Христо
Смирненски бр. 17, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена, бела, сива, жолта,
окер
(531) 26.04.15;27.05.24

(591) сина, бела и црвена
(531) 01.15.05;27.05.02

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалаци

кл. 4 гас (производствен гас);гасни
мешавини (испарени гасни

(210) TM 2019/821

мешавини);производствен гас
кл. 6 амбалажи од бел лим;затворачи од

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ИНКОП НЕТ дооел

метал за садови;затворачи од метал за

(220) 28/06/2019

шишиња;контејнери од метал
[скпадирање, превоз];контејнери од метал

увоз-извоз Скопје
ул.Јустинијан Први бр. 1, Скопје, MK

за компресиран гас или течен воздух;лим
(амбалажи од бел лим);обвивки

(540)

[железарија од метал];шишиња [метални
садови] за компресиран гас или течен
воздух
кл. 39 испорачување стоки;пакување
стоки;превезување;превезување со
камиони;стоки (испорачување
стоки);транспортирање стоки
кл. 40 литографско печатење;обработка

(591) бела, црна, црвена

на метали;обработување на
метали;печатење (литографско

(531) 03.11.24;15.01.13;27.05.02
(551) индивидуална

печатење);составување материјали по
нарачка за трети лица

(510, 511)
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кл. 12 турбини за копнени возила

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

кл. 37 одржување и поправка на моторни

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

возила

бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2019/887

(220) 18/07/2019

ERTINOB

(442) 31/12/2019
(731) Горан Сиљаноски ул. Момчило
Јорданоски бр. 26, Охрид, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(540)

(210) TM 2019/931

(220) 06/08/2019

(442) 31/12/2019
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје

(531) 26.01.04;26.02.00;27.07.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

ZENO

кл. 15 музички инструменти
кл. 37 реставрација на музички

(551) индивидуална

инструменти
кл. 40 обработка на дрво

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2019/929

(210) TM 2019/935

(220) 06/08/2019

(220) 07/08/2019

(442) 31/12/2019
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

(442) 31/12/2019
(300) 88294732 08/02/2019 US
(731) Obagi Cosmeceuticals LLC 3760

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

Kilroy Airport Way, Suite 500 Long Beach,
California 90806, US

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(540)

DAPIGRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/930

(220) 06/08/2019

(442) 31/12/2019
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

(531) 26.04.18;27.05.17

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
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(551) индивидуална

(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(510, 511)

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,

кл. 3 медицински препарати за нега на
кожа

Скопје, MK
(540)

кл. 5 медицински препарати за нега на
кожа; фармацевтски препарати за нега на
кожа, третман на кожа, заштита на кожа и
реставрација на здравјето на кожата;
фармацевтски лосиони за кожа за заштита
и реставрација на сува и оштетена кожа;
медицински препарати за нега на кожа,

(591) црвена, кафена, жолта, кремаста,
зелена, златна

имено пилинзи за лице
кл. 35 oбезбедување на веб страници со

(531) 05.07.06;08.01.22;25.01.15
(551) индивидуална

информации за потрошувачи од областа
на нега на кожата и производи за нега на
кожата; онлајн услуги на малопродажба во

(510, 511)
кл. 30 наполитанки (вафли)

областа на медицински и немедицински
производи за нега на кожа; онлајн услуги

(210) TM 2019/939

на малопродажба насочени кон лица кои
пружаат медицински услуги со производи

(220) 09/08/2019

(442) 31/12/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,

за нега на кожа
кл. 41 услуги на обуки во областа на

Скопје, MK

препарати за нега на кожа

(540)

кл. 44 козметички услуги за тело и кожа;
медицински естетски услуги за третман на
кожа во вид на услуги на советувања за
нега на кожа; дерматолошки услуги за
процедури кои се администрираат од
медицински лица; хигиенски услуги и
услуги за нега и убавина; услуги за

(591) црвена, кафена, жолта, кремаста,

третмани за лице во вид на козметички
пилинзи; салони за нега на кожа;

зелена, златна
(531) 05.07.06;08.01.11;25.01.15

обезбедување веб страни насочени кон
лица кои пружаат медицински услуги со

(551) индивидуална
(510, 511)

медицински информации за производи и
услуги за нега на кожа; обезбедување

кл. 30 наполитанки (вафли)

вести и информации во областа на

(210) TM 2019/940

(442) 31/12/2019

личната убавина и медицина поврзани со
производи за нега на кожа
(210) TM 2019/938

(220) 09/08/2019

(220) 09/08/2019

(300)
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,

(442) 31/12/2019

Скопје, MK
(540)
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кл. 30 чоколаден десерт
(210) TM 2019/948

(220) 13/08/2019

(442) 31/12/2019
(731) Kite Pharma, Inc.(Delaware
corporation) 2400 Broadway, Santa
(591) црвена, кафена, бела, кремаста,

Monica, California 90404, US

златна
(531) 08.01.11;08.03.01;25.01.15

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

кл. 30 наполитанки (вафли)
(210) TM 2019/941

(220) 09/08/2019

(442) 31/12/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK
(591) виолетова, темно сина, темно зелена

(540)

и зелена
(531) 24.15.05;26.03.23;26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за

(591) бела, кафена, црвена, златна

користење во третманот на канцер;
фармацевтски препарати за

(531) 08.01.21;25.01.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

имунотерапија, вклучително терапија и
генска терапија; биолошки препарати за

кл. 30 чоколаден десерт
(210) TM 2019/942

третманот на канцер

(220) 09/08/2019

(210) TM 2019/953

(442) 31/12/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(220) 14/08/2019

(442) 31/12/2019
(731) ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK

Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë,
XX

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

GRATA

(591) бела, кафена, црвена, жолта, златна
(531) 08.01.22;25.01.15;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 29 млеко, пијалоци во кои доминира
млекото, млеко за кафе, млеко во прав,
замена за млеко, кондензирано млеко,
јогурт, путер, сирење, крем, урда, сурутка,
јастични масти
(210) TM 2019/954

(591) сина, сива и бела
(531) 25.07.01;27.05.17

(220) 14/08/2019

(551) индивидуална

(442) 31/12/2019
(731) ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за

Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë,
XX

електронски цигари; батерии за
електронски направи кои се користат за

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за

1000, Скопје
(540)

греење тутун; УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун;
полначи за во кола за електронски цигари;
полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун; делови и опрема
за погоре споменатото
кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање

(591) зелена, плава, жолта
(531) 26.11.13;27.05.13

пареа, жичани испарувачи; делови и
опрема за погоре споменатото

(551) индивидуална

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

(510, 511)
кл. 29 млеко, пијалоци во кои доминира

тутун за виткање лични цигари, тутун за
лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени

млекото, млеко за кафе, млеко во прав,
замена за млеко, кондензирано млеко,

за тутун (не за медицински цели

јогурт, путер, сирење, крем, урда, сурутка,
јастични масти
(210) TM 2019/1008

производи за пушачи, вклучувајќи хартија
за цигари и цефчиња, филтри за цигари,
метални кутии за тутун, кутии за цигари и
пепеларници не од скапоцени метали,

(220) 04/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) United Castle International Company
Limited Room 3101, 31/F, Office Tower,

нивни легури или прекриени со нив;
лулиња, џебни направи за виткање цигари;
запалки; ќибрити; електронски цигари;

Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK

испарувачи за пушачки цели; делови и
опрема за погоре споменатото

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

кл. 35 услуги на продажба на мало
поврзани со компјутерски софтвер,

(540)

батерии за електронски цигари, батерии за
електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за
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греење тутун, УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун,
полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се

(591) сина, сива и бела

користат за греење тутун;услуги на
продажба на мало поврзани со

(531) 25.07.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

електронски испарувачи, апарати за
греење течности, апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи;услуги на

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за
електронски цигари; батерии за

продажба на мало поврзани со тутун;
тутун (свеж), тутун (преработен), пури,

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за

цигари, цигарилоси, тутун за виткање
лични цигари, тутун за лулиња, тутун за

електронски направи кои се користат за
греење тутун; УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун;

џвакање, бурмут; услуги на продажба на
мало поврзани со замени за тутун (не за
медицински цели), производи за пушачи,

полначи за во кола за електронски цигари;
полначи за во кола за направи кои се

хартија за цигари цефчиња, филтри за
цигари, метални кутии за тутун, кутии за

користат за греење тутун; делови и опрема
за погоре споменатото

цигари и пепеларници, лулиња; услуги на
продажба на мало поврзани со џебни

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи; делови и

направи за виткање цигари, запалки,
ќибрити, електронски цигари;
малопродажба на електронски цигари;

опрема за погоре споменатото
кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,

Здружување за туѓа корист, различни
производи имено тутун, замени за тутун,

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање лични цигари, тутун за

електронски испарувачи, батерии и
полначи за електронски цигари,

лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени
за тутун (не за медицински цели
производи за пушачи, вклучувајќи хартија

овозможувајќи им на корисниците лагодно
да ги споредуваат и купуваат овие
производи; рекламирање; управување со

за цигари и цефчиња, филтри за цигари,
метални кутии за тутун, кутии за цигари и

работење; маркетинг и промотивни услуги;
информативни и советодавни услуги во

пепеларници не од скапоцени метали,
нивни легури или прекриени со нив;

врска со погоре споменатото

лулиња, џебни направи за виткање цигари;

(210) TM 2019/1009

запалки; ќибрити; електронски цигари;
испарувачи за пушачки цели; делови и

(220) 04/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) United Castle International Company

опрема за погоре споменатото
кл. 35 услуги на продажба на мало

Limited Room 3101, 31/F, Office Tower,
Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK

поврзани со компјутерски софтвер,
батерии за електронски цигари, батерии за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за

(540)

греење тутун, УСБ полначи за електронски
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направи кои се користат за греење тутун,
полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун;услуги на
продажба на мало поврзани со
електронски испарувачи, апарати за
греење течности, апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи;услуги на
продажба на мало поврзани со тутун;

(591) кафена,сива и бела

тутун (свеж), тутун (преработен), пури,
цигари, цигарилоси, тутун за виткање

(531) 25.07.01;26.15.09;27.05.17
(551) индивидуална

лични цигари, тутун за лулиња, тутун за
џвакање, бурмут; услуги на продажба на

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за

мало поврзани со замени за тутун (не за
медицински цели), производи за пушачи,

електронски цигари; батерии за
електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за

хартија за цигари цефчиња, филтри за
цигари, метални кутии за тутун, кутии за
цигари и пепеларници, лулиња; услуги на

електронски направи кои се користат за
греење тутун; УСБ полначи за електронски

продажба на мало поврзани со џебни
направи за виткање цигари, запалки,

направи кои се користат за греење тутун;
полначи за во кола за електронски цигари;

ќибрити, електронски цигари;
малопродажба на електронски цигари;

полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун; делови и опрема
за погоре споменатото

Здружување за туѓа корист, различни
производи имено тутун, замени за тутун,
електронски испарувачи, батерии и

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање

полначи за електронски цигари,
овозможувајќи им на корисниците лагодно

пареа, жичани испарувачи; делови и
опрема за погоре споменатото

да ги споредуваат и купуваат овие
производи; рекламирање; управување со

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање лични цигари, тутун за

работење; маркетинг и промотивни услуги;
информативни и советодавни услуги во
врска со погоре споменатото
(210) TM 2019/1010

лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени
за тутун (не за медицински цели
производи за пушачи, вклучувајќи хартија
за цигари и цефчиња, филтри за цигари,

(220) 04/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) United Castle International Company

метални кутии за тутун, кутии за цигари и
пепеларници не од скапоцени метали,
нивни легури или прекриени со нив;

Limited Room 3101, 31/F, Office Tower,
Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK

лулиња, џебни направи за виткање цигари;
запалки; ќибрити; електронски цигари;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

испарувачи за пушачки цели; делови и
опрема за погоре споменатото
кл. 35 услуги на продажба на мало
поврзани со компјутерски софтвер,
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батерии за електронски цигари, батерии за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

електронски направи кои се користат за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за

(540)

греење тутун, УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун,
полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се

(591) црна, бела
(531) 27.05.11;27.05.17

користат за греење тутун;услуги на

(551) индивидуална

продажба на мало поврзани со
електронски испарувачи, апарати за

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за

греење течности, апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи;услуги на

електронски цигари; батерии за
електронски направи кои се користат за

продажба на мало поврзани со тутун;
тутун (свеж), тутун (преработен), пури,

греење тутун, полначи за батерии за
електронски направи кои се користат за

цигари, цигарилоси, тутун за виткање

греење тутун; УСБ полначи за електронски

лични цигари, тутун за лулиња, тутун за
џвакање, бурмут; услуги на продажба на

направи кои се користат за греење тутун;
полначи за во кола за електронски цигари;

мало поврзани со замени за тутун (не за
медицински цели), производи за пушачи,

полначи за во кола за направи кои се
користат за греење тутун; делови и опрема

хартија за цигари цефчиња, филтри за
цигари, метални кутии за тутун, кутии за

за погоре споменатото
кл. 11 електронски испарувачи; апарати за

цигари и пепеларници, лулиња; услуги на

греење течности; апарати за создавање

продажба на мало поврзани со џебни
направи за виткање цигари, запалки,

пареа, жичани испарувачи; делови и
опрема за погоре споменатото

ќибрити, електронски цигари;
малопродажба на електронски цигари;

кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

Здружување за туѓа корист, различни
производи имено тутун, замени за тутун,

тутун за виткање лични цигари, тутун за
лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени

електронски испарувачи, батерии и

за тутун (не за медицински цели

полначи за електронски цигари,
овозможувајќи им на корисниците лагодно

производи за пушачи, вклучувајќи хартија
за цигари и цефчиња, филтри за цигари,

да ги споредуваат и купуваат овие
производи; рекламирање; управување со

метални кутии за тутун, кутии за цигари и
пепеларници не од скапоцени метали,

работење; маркетинг и промотивни услуги;
информативни и советодавни услуги во

нивни легури или прекриени со нив;
лулиња, џебни направи за виткање цигари;

врска со погоре споменатото
(210) TM 2019/1011

запалки; ќибрити; електронски цигари;
испарувачи за пушачки цели; делови и
опрема за погоре споменатото

(220) 04/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) United Castle International Company

кл. 35 услуги на продажба на мало
поврзани со компјутерски софтвер,

Limited Room 3101, 31/F, Office Tower,
Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK

батерии за електронски цигари, батерии за
електронски направи кои се користат за
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греење тутун, полначи за батерии за

(540)

електронски направи кои се користат за

HEATMASTER SYSTEM

греење тутун, УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун,

(551) индивидуална
(510, 511)

полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се

кл. 9 компјутерски софтвер; батерии за
електронски цигари; батерии за

користат за греење тутун;услуги на
продажба на мало поврзани со

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за

електронски испарувачи, апарати за

електронски направи кои се користат за
греење тутун; УСБ полначи за електронски

греење течности, апарати за создавање
пареа, жичани испарувачи;услуги на

направи кои се користат за греење тутун;

продажба на мало поврзани со тутун;
тутун (свеж), тутун (преработен), пури,

полначи за во кола за електронски цигари;
полначи за во кола за направи кои се

цигари, цигарилоси, тутун за виткање
лични цигари, тутун за лулиња, тутун за

користат за греење тутун; делови и опрема
за погоре споменатото

џвакање, бурмут; услуги на продажба на

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за
греење течности; апарати за создавање

мало поврзани со замени за тутун (не за
медицински цели), производи за пушачи,

пареа, жичани испарувачи; делови и

хартија за цигари цефчиња, филтри за
цигари, метални кутии за тутун, кутии за

опрема за погоре споменатото
кл. 34 тутун; тутун, свеж или преработен,

цигари и пепеларници, лулиња; услуги на
продажба на мало поврзани со џебни

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање лични цигари, тутун за

направи за виткање цигари, запалки,

лулиња, тутун за џвакање, бурмут, замени
за тутун (не за медицински цели

ќибрити, електронски цигари;
малопродажба на електронски цигари;

производи за пушачи, вклучувајќи хартија

Здружување за туѓа корист, различни
производи имено тутун, замени за тутун,

за цигари и цефчиња, филтри за цигари,
метални кутии за тутун, кутии за цигари и

електронски испарувачи, батерии и
полначи за електронски цигари,

пепеларници не од скапоцени метали,
нивни легури или прекриени со нив;

овозможувајќи им на корисниците лагодно

лулиња, џебни направи за виткање цигари;
запалки; ќибрити; електронски цигари;

да ги споредуваат и купуваат овие
производи; рекламирање; управување со

испарувачи за пушачки цели; делови и

работење; маркетинг и промотивни услуги;
информативни и советодавни услуги во

опрема за погоре споменатото
кл. 35 услуги на продажба на мало

врска со погоре споменатото
(210) TM 2019/1012

поврзани со компјутерски софтвер,
батерии за електронски цигари, батерии за

(220) 04/09/2019

електронски направи кои се користат за
греење тутун, полначи за батерии за

(442) 31/12/2019
(731) United Castle International Company

електронски направи кои се користат за

Limited Room 3101, 31/F, Office Tower,
Convention Plaza, 1 Harbour Road, HK

греење тутун, УСБ полначи за електронски
направи кои се користат за греење тутун,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

полначи за во кола за електронски цигари,
полначи за во кола за направи кои се
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користат за греење тутун;услуги на
продажба на мало поврзани со

(591) златна
(531) 03.01.24;26.01.15

електронски испарувачи, апарати за
греење течности, апарати за создавање

(551) индивидуална

пареа, жичани испарувачи;услуги на
продажба на мало поврзани со тутун;

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од

тутун (свеж), тутун (преработен), пури,
цигари, цигарилоси, тутун за виткање

нив кои не се опфатени со другите кпаси;
печатени работи; книговезнички

лични цигари, тутун за лулиња, тутун за

материјал;фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна

џвакање, бурмут; услуги на продажба на
мало поврзани со замени за тутун (не за

употреба; уметнички материјали;

медицински цели), производи за пушачи,
хартија за цигари цефчиња, филтри за

сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

цигари, метални кутии за тутун, кутии за
цигари и пепеларници, лулиња; услуги на

материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за

продажба на мало поврзани со џебни

пакување (кои не се опфатени во другите
кпаси); видови печатари; блокови за

направи за виткање цигари, запалки,
ќибрити, електронски цигари;

печатење

малопродажба на електронски цигари;
Здружување за туѓа корист, различни

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на

производи имено тутун, замени за тутун,
електронски испарувачи, батерии и

работење; управување со работи;
канцелариски работи

полначи за електронски цигари,
овозможувајќи им на корисниците лагодно
да ги споредуваат и купуваат овие

(210) TM 2019/1039

(442) 31/12/2019
(731) Драган Павловиќ Латас ул. 5, бр.
132, Зелениково, Скопје, MK

производи; рекламирање; управување со
работење; маркетинг и промотивни услуги;
информативни и советодавни услуги во
врска со погоре споменатото
(210) TM 2019/1019

(220) 18/09/2019

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(220) 10/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) Лаакко Сања Франклин Рузвелт 63
а/2-1, 1000, Скопје, MK

(591) бела, црвена, сива
(531) 27.05.17

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огасување, водење на работење,
управување со работи, пишување
рекламни текстови, давање информации
преку веб страница
кл. 41 пишување текстови што не се
рекламни текстови, образовни услуги,
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подготвување настава, забава, спортски и
културни активности
(210) TM 2019/1048

(220) 23/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) PAPOUTSANIS ANONYMI
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA
KATANALOTIKON AGATHON 1ST KM
ETHNIKIS ODOU ATHINWN LAMIAS,
VATHI AVLIDOS, CHALKIDA 34100, GR

(531) 27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,

(540)

полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
(210) TM 2019/1050

(220) 23/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) PAPOUTSANIS ANONYMI
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA

(591) бела, сина
(531) 27.05.17;27.05.24

KATANALOTIKON AGATHON 1ST KM

(551) индивидуална
(510, 511)

ETHNIKIS ODOU ATHINWN LAMIAS,
VATHI AVLIDOS, CHALKIDA 34100, GR

кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3

полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,

1000 Скопје
(540)

козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
(210) TM 2019/1049

(220) 23/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) PAPOUTSANIS ANONYMI
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA
KATANALOTIKON AGATHON 1ST KM
ETHNIKIS ODOU ATHINWN LAMIAS,
VATHI AVLIDOS, CHALKIDA 34100, GR

(531) 27.05.17;27.05.21

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3

(551) индивидуална
(510, 511)

1000 Скопје
(540)
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кл. 3 средства за белење и други материи

(531) 26.04.18;27.05.21;27.05.24

за перење; препарати за чистење,

(551) индивидуална

полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,

(510, 511)
кл. 41
забава, спортски и културни

козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

активности
(210) TM 2019/1061

(210) TM 2019/1059

(220) 25/09/2019

(220) 25/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за приредување игри на

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР

среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK

8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје

кат 3, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) темно сина, жолта
(591) темно сина, жолта

(531) 26.04.18;27.05.21;27.05.24
(551) индивидуална

(531) 27.05.21;27.05.24
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 41
забава, спортски и културни

(510, 511)
кл. 41 забава, спортски и културни

активности

активности
(210) TM 2019/1060

(210) TM 2019/1062

(220) 25/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за приредување игри на

(220) 25/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за приредување игри на

среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK

среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) темно сина, жолта
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кл. 41

забава, спортски и културни

активности
(210) TM 2019/1065

(220) 25/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK

(591) темно сина, жолта
(531) 27.05.21;27.05.24

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава, спортски и културни

(540)

активности
(210) TM 2019/1063

(220) 25/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK

(591) темно сина, жолта
(531) 26.04.18;27.05.21;27.05.24

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2

(551) индивидуална
(510, 511)

кат 3, 1000, Скопје

кл. 41
забава, спортски и културни
активности

(540)

ДОНЕСИ ОДЛУКА
(551) индивидуална

(210) TM 2019/1071

(510, 511)

(442) 31/12/2019
(731) КОЛОР КОМЕРЦ дооел – Скопје ул.
СТАРИ НОВАКИНА бр. 1б, 1000, Скопје,

кл. 41
забава, спортски и културни
активности

(220) 26/09/2019

MK
(210) TM 2019/1064

(740) Савовски Душко ул.СТАРИ

(220) 25/09/2019

НОВАКИНА бр.1б, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР
8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје

(591) црвена, црна, жолта

(540)

ДЕЛ ОД ТВОЈОТ ЖИВОТ

(531) 27.05.02;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 3 средства за белење и други

цигари;електронски уреди за инхалација

супстанци за перење, препарати за

со аеросоли кои содржат никотин;орални

чистење, полирање, триење и
нагризување

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

кл. 5 средства за дезинфекција,
санитарни препарати за медицински цели

за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се

(210) TM 2019/1076

(220) 26/09/2019

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

(442) 31/12/2019

загреани стапчиња од тутун;табакери за

(300) 33939 02/04/2019 AD
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

полнење на електронски цигари

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH

(210) TM 2019/1079

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(442) 31/12/2019
(731) ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ТРГОВИЈА ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

УВОЗ-ИЗВОЗ, MK

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

TERRA

(220) 27/09/2019

1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек цигари;

(510, 511)
кл. 35 услуги на франшиза, имено,

тутун во прав;замени за тутун (кои не се
користат во медицински цели);артикли за

нудење на помош за деловно управување
во основањето и работењето на хотели,

пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и
туби, филтери за цигари, конзерви за

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,
рекреативни и спортски објекти, услуги за
планирање на деловни

тутун, кутии за цигари и пепелници,
лулиња, џебни машинки за мотање на
цигари, запалки;кибрити;стапчиња од

состаноци;обезбедуванк на конвенциски и
конференциски простории за деловни

тутун, производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

состаноци;издавање сертификати
(вредносни ваучери) за подарок кои може

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

да се искористат за производи или
услуги;услуги на лојалност на клиентите
(корисниците/потрошувачите

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски
цигари;електронски уреди за

кл. 43 хотелски услуги; ресторански
услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

услуги како и услуги на фоаје (чекална);
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услуги на одморалиште и сместување;

кл. 3 шампони; гел за туширање; паста за

обезбедување на пртостории (кои се за

заби; раствори за дезинфекција на устата

ошта намена) за состаноци, конференции
и изложби; обезбедување на простории

што не се за медицинска употреба; течен
сапун; течен детергент за садови.

(кои се за посебни прилики) за банкети и
социјални функции (друштвени настани); и

кл. 30 леден чај; чаеви (немедицински);
бонбони (пеперминт бонбони); бонбони

резервациски услуги за хотелско
сместување

кл. 32 безалкохолни пијалоци; енергетски
пијалаци; енергетски пијалаци со кафеин;
прашок за пенливи пијалаци; сируп за

(210) TM 2019/1080

пијалаци; сируп за лимонади;
ароматизирана вода; ароматизирана

(220) 27/09/2019

(442) 31/12/2019
(731) ВИЗБА ВАЛАНДОВО ул. Никола
Карев бр.6, Валандово, MK

минерална вода; безалкохолни пијалоци
со вкус на чај

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(210) TM 2019/1095

(540)

(220) 07/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Alvogen Pharma Trading Europe
EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DUTAPROST
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, црна, бела, светло кафена
(531) 24.03.07;27.05.17;27.05.22

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели;диететски супстанции

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, ракија

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

трговски дејности, услуги на трговија на
големо и мало и увоз-извоз со алкохолни

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

пијалоци, ракија
(210) TM 2019/1090

(210) TM 2019/1097

(220) 03/10/2019

(220) 30/09/2019

АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, MK

(442) 31/12/2019
(731) ТДПТУ "MС-КОМ 1" ДОО Струга ул.
ЈНА бр.2/1 6330 Струга, MK

(540)

(740) Дејан Костовски Партизанска бр.1/1

(442) 31/12/2019
(731) Георгиевска Виолета ул. Бул.

6000 , Охрид
(540)

LIMENTA
(551) индивидуална
(510, 511)
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) розева и бела
(531) 27.05.24;27.07.24

(540)

Airflex

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги (такси превоз)

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1099

(220) 07/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

(210) TM 2019/1102

(220) 07/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.

Istanbul, TR

Димитрие Чуповски бр.4/1-1

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

1000 Скопје
(540)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TRIGAST

Aircomb

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1100

кл. 5 фармацевтски производи

(220) 07/10/2019

(210) TM 2019/1103

(442) 31/12/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

(220) 08/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство, промет
и услуги Кодинг Горска дооел Скопје
ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, MK

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

(740) Симона Костадинова ул. Шар
Планина бр. 4, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

Dexfull
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/1101

(220) 07/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

GORSKA+ RELAX

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
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(591) бела, зелена, сива

(540)

(531) 19.07.00;25.01.17;27.05.17
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода и сода вода
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со минерална вода
(210) TM 2019/1106

(220) 08/10/2019
(591) црна, сива, бела

(442) 31/12/2019
(731) DuPont Agricultural Caribe
Industries, Ltd Clarendon House 2Church

(531) 03.07.01;26.01.04;26.01.18;27.05.24

Street, Hamilton, HM1 1, BM

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 34 тутун, производи за пушачи, кибрит

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(210) TM 2019/1109

(540)

(442) 31/12/2019
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

FENGRESS
(551) индивидуална
(510, 511)

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

кл. 5
препарати за уништуваање на
плевел; пестициди; хебрициди
(210) TM 2019/1107

(220) 09/10/2019

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/10/2019

Vemcaine

(442) 31/12/2019
(300)
(731) BMJ Industries FZ-LLC Al-Jazeera

(551) индивидуална
(510, 511)

Al-Hаmra, Ras Al Khaimah, AE

кл. 5 фармацевтски производи

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/1110

(442) 31/12/2019
(731) Управа за јавни приходи бул.

mac vape

Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000,
Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 34 тутун, производи за пушачи, кибрит
(210) TM 2019/1108

(220) 09/10/2019

(220) 08/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) G M B GENERAL TRADING L.L.C.
P.O. Box: 97131 - Deira, Dubai, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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кл. 32 алкохолни пијалоци, производство
на вино и алкохолни пијалоци и сите други
производи добиени од вино и алкохол
освен пиво
кл. 35 промет со вино на големо и мало,
алкохолни пијалоци
(210) TM 2019/1113

(442) 31/12/2019
(731) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,

(591) сина, розева, бела, виолетова
(531) 24.15.13;26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална

US

(510, 511)
кл. 36 финансиски работи, враќање на

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје

дел од данокот на додадена вредност
искажан во фискалните сметки на
физичките лица
(210) TM 2019/1111

(220) 10/10/2019

(540)

(220) 09/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Трговско друштво за
производство и промет ДИВИНО ДОО
експорт-импорт с. Стајково Богданци
ул. Јане Сандански бр. 27, Стојаково,
Богданци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, жолта
(531) 04.05.02;19.03.03;19.03.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 превземачки мобилни апликации за
играње игри на компјутери, таблети и
мобилни уреди
кл. 28 играчки
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци

ANTIKA
(591) жолта, кафена, бела
(531) 19.07.01;27.05.01

(210) TM 2019/1125

(220) 10/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) BGP Products Operation GmbH

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
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(740) Друштво за застапување од областа

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

на индустриската сопственост ЖИВКО

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

кат 3, 1000, Скопје
(540)

(540)

Diaclide
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски продукти;
фармацевтски производи; медицински
препарати, имено антидијабетичен
производ
(591) сина, бела
(210) TM 2019/1134

(220) 15/10/2019

(531) 26.11.06;26.11.12

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за услуги и трговија и
производство ЕСНАФ КОРЗО увоз-

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

извоз ДОО Битола ул. Широк Сокак бр.
154, MK
(740) Ангел Гина ДТЦ Мавровка, ламела

канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,

Ц, 2/9, Скопје
(540)

монетарни работи, работи поврзани со
недвижен имот
(210) TM 2019/1151

(220) 21/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR
(591) црвена, бела

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје

(531) 05.07.08;17.02.04;27.05.01

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци
(210) TM 2019/1147

(220) 18/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Развојна банка на Северна
Македонија АД Скопје ул. Димитрие

(591) светло розева, темно розева, бела

Чуповски бр. 26, Скопје, MK

(531) 26.04.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз
(210) TM 2019/1161

(220) 21/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ,

(591) бела, црна
(531) 03.07.01;03.07.17
(551) индивидуална

КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО РИЗНИЦА Куманово ул.

(510, 511)
кл. 9 компјутерски сервери; лаптоп

Иго Тричковиќ бр. 37/17, 1300,
Куманово, MK

компјутери; периферни уреди на компјутер

(540)

и делови, имено компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер кој се состои од
оперативни систем програми, компјутерски
мемории, хард дискови, хост кабел (host
case) компјутерска матична плоча;
картички за видео приказ; компјутерско
глувче, компјутерски тастатури;
компјутерски TFT-LCD монитори
(210) TM 2019/1164

(591) кафена, жолта, црвена, црна

(220) 21/10/2019

(531) 09.09.25;26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална

(442) 31/12/2019
(731) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez
Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,

(510, 511)
кл. 41 организирање на културни настани

Kucukcekmece, Istanbul, TR

(210) TM 2019/1163

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(220) 21/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,
LTD (a corporation incorporated under the

DUPATIN
(551) индивидуална
(510, 511)

laws of Taiwan, R.O.C.) No. 69, Li-De St.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, TW

кл. 5 фармацевтски производи

(740) Друштво за застапување од областа

(210) TM 2019/1165

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(220) 21/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) DuPont Agricultural Caribe

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Industries, Ltd Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton, HM1 1, BM
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(210) TM 2019/1168

(540)

(442) 31/12/2019
(731) British American Tobacco (Brands)

SURTENCE

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

кл. 5 препарати за уништување на плевел;
пестициди; хербициди
(210) TM 2019/1167

(220) 17/10/2019

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 15/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Riot Games, Inc. (a Delaware
corporation) 12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

LEAGUE OF LEGENDS: WILD
RIFT

(591) сите нијанси на сина и сива
(531) 19.03.01;25.01.19;26.11.05;26.11.13
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 9 софтвер за видео игри кој може да

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

се преземе; снимен софтвер за видео игри
кл. 25 бандана марами; ремени (облека);

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

капи за бејзбол; волнени капи; чизми;
капути; костими за игри со улоги; фустани;

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

обувки; ракавици; костими за Ноќ на

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

вештерките; покривала за глава; дуксери
со качулка (облека); јакни (облека); удобна

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

облека за носење по дома; панталони;
пуловери; облека за дожд; сандали;

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

марами, шалови; кошули; чевли; шорцеви;
здолништа; облека за спиење; чорапи;

производи одтутун наменети за загревање

долни делови на тренерки; џемпери; горни
(210) TM 2019/1169

делови на тренерки; облека за капење;
маици; хулахопки; горни делови (облека);

(220) 17/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Nobel Quest International Limited P.

тренерки
кл. 41 обезбедување на онлајн видео

O. Box 3152, Road Town, Tortola, VG
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

игри; обезбедување на онлајн
информации во врска со видео игри

Пиринска 66, 7500, Прилеп
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направени од житарки, житарици за

(540)

појадок

HUNN
(551) индивидуална

(210) TM 2019/1172

(510, 511)

(220) 22/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и
пијалоци; привремено сместување, кафеа,

Stiftsbergstraβe 1, 74172, Neckarsulm, DE

кафетерии, услуги при кампување
(летување)[сместување], капацитети за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

кампување (снабдување), кантини,
кетеринг (храна и пијалок), апарати за

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

готвење (изнајмување), услуги во кампови
за одмор [сместување], изнајмување на
апарати за готвење, изнајмување на

(540)

апарати за вода за пиење, ресторани,
ресторани со самопослужување,снек-

(551) индивидуална
(510, 511)

барови

кл. 29 месо и производи од месо, риба и
производи од риба, живина и производи од

(210) TM 2019/1170

ALPENFEST

живина, дивеч и производи од дивеч,

(220) 22/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Intercontinental Great Brands LLC

колбаси и сувомеснати производи, школки,
неживи, производи од школки, неживи,

100 Deforest Avenue, East Hanover, New
Jersey, 07936, US

морски плодови, неживи, производи од
морски плодови, неживи; екстракти од

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

месо, риба, живина, дивеч, школки,
зеленчук и овошје; конзервирано,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

замрзнато, сушено и подготвено овошје и

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

зеленчук, вклучително и споменатите
производи да бидат маринирани во благ
и/или кисел сос; состојки направени од
компири; желеа; џемови, овошје,
динстано, мармалад, овошно пире, слатки
намази од овошје или зеленчук, слатки
намази од јаткасти плодови; јајца, млеко и

(591) бела, сите нијанси на сина
(531) 27.05.02;27.05.25

млечни производи, кефир (млечен
пијалок), путер, сирења, производи од

(551) индивидуална
(510, 511)

сирење, млечен крем, јогурт, урди, млеко
во прав наменето за исхрана, десерти

кл. 29 млечни производи, особено млечни

направени од овошје, јаткасти плодови,
јогурт, урди и/или млечен крем; подготвени

десерти и ладни десерти, вклучувајќи
мусеви, кремови и производи од јогурт

јаткасти плодови, мешавина од јаткасти

кл. 30 сладоледи, замрзнати слаткарски
производи;десерти, ладни

плодови, мешавина од јаткасти плодови со
суво овошје; масла и масти за јадење;

десерти;миксови за печење;препарати

конзервирани супи, состојки за правење
супа, бујони; салати кои претежно се
91

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

состојат од месо, риба, живина, дивеч,

колачи; есенции за печење; скроб за

школки, зеленчук, овошје и/или млечни

исхрана, компиров скроб, скроб од пченка;

производи; оброци подготвени за служење
кои се состојат претежно од месо, риба,

врзувачки агенси за сосови, сос во форма
на прав; агенси за згуснување при готвење

живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје
и/или млечни производи; замрзната храна

на прехранбени производи, состојки за
зацврстување на шлаг крем; замрзнување

која се состои претежно од месо, риба,
живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје

на торта, чоколадни премази, глазури за
торта, шеќерни мрвици, марципан, пастЈод

и/или млечни производи; предјадење кое

марципан, нугат, орев нугат, вафли за

се состои претежно од месо, риба, живина,
дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или

печење, ванила и ванилин шеќер, зрна од
ванила; оброци подготвени за служење

млечни производи; диетална храна, освен
за медицински цели, која се состои

што се состојат претежно од препарати
направени од житарки, тестенини, нудли,

претежно од месо, риба, живина, дивеч,
школки, зеленчук, овошје и/или млечни

ориз, леб, печива и/или кондиторски
производи; замрзната храна која претежно

производи

се состои од житни состојки, тестенини,

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, вештачко кафе; кафе, чај,

нудли, ориз, леб, печива и/или
кондиторски производи; диетална храна,

какао и чоколадни пијалоци; состојки од
кафе, чај и какао за правење на алкохолни

освен за медицински цели, која се состои
претежно од житни состојки, тестенини,

и безалкохолни пијалоци; брашно, мусли и
интегрални производи; тестенини, нудли и

нудди, ориз, леб, печива и/или
кондиторски производи

производи од нудли, пица и производи од

кл. 31 свежо овошје и зеленчук;

пица; суши; леб, отворени сендвичи,
сендвичи, печива и кондиторски

градинарски билки, свежи; јаткасти
плодови [овошје]; семиња, природни

производи, слатки и кондиторски
производи од шеќер, чоколадо и

растенија и цвеќиња; сушени растенија
кл. 32 пива, безалкохолно пиво, диетално

производи од чоколадо, декорации од
чоколадо и шеќер, особено за декорирање

пиво, мешовити пијалоци од пиво;
минерални и газирани води; други

на десерти и торти; смеси за печење,

безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни

смеси за печење на торта, мешавини на
леб, подготвени печива, тесто за торта;

пијалоци и овошни сокови; сок од
зеленчук; смути; сирупи и други состојки за

подготвени мешавини за тестенини; лед за
јадење; пудинзи, пудинзи во форма на

правење на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива),

прав, состојки за правење на кондиторски
производи, подготвени десерти; мед,

вино, пенливи вина, жестоки пијалоци
(пијалоци), ликери, алкохолни коктели,

меласа; квасец, прашок за пецива, скроб

коктели и аперитиви засновани на жестоки

за исхрана; сол; сенф; мајонез, кечап;
оцет, сосови (зачински додатоци), преливи

пијалоци или вино, пијалоци кои што
содржат вино; состојки за правење на

за салата; зачини, екстракти од зачини,
сушени билки; ароми (освен есенцијални

алкохолни пијалоци

масла) за исхрана; зачини за печење,
ароми (освен есенцијални масла) за

(210) TM 2019/1174

(220) 24/10/2019
(442) 31/12/2019
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(731) Друштво за производство, услуги,

дожд и за сонце; стапови за одење;

угостителство, трговија и транспорт

камшици и сарачки производи; ташни;

Глечер Ивица Дооел увоз-извоз
Куманово ул. Ѓорче Петров бр. 355,

облека, обувки и капи

Куманово, MK

(210) TM 2019/1175

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за советување, услуги и
организирање на настани ГЛОБАЛ

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.

(540)

Љубљанска бр. 6/-62/кат8, 1000, Скопје,
MK

(220) 24/10/2019

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(531) 26.11.07;26.11.09;27.05.01

(531) 27.05.01;27.05.21
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 водење дејност (служби за давање
совети за водење на одделни дејности),

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

дејности (консултации за водење на
дејностите), дејности (професионални

другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;

консултации), демонстрација на

стапови за одење; камшици и сарачки
производи; ташни

производи, изложби (организирање на
изложби) во комерцијални и рекламни

кл. 25 облека, обувки и капи

цели, изнајмување рекламен простор,
јавно мислење (испитување на јавното

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на

канцелариски работи; услуги на продажба
на големо врзани за кожа и имитација на

продажбата, објавување рекламни

кожа и производите од нив кои не се
опфатени со другите класи; кожа од

текстови, обработка на текстови,
огласување и рекламирање, организирање

животни; куфери и патни торби; чадори за

дејности (советување за организирање на
дејностите), организирање на изложби,

дожд и за сонце; стапови за одење;
камшици и сарачки производи; ташни;

плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни

облека, обувки и капи; услуги на
малопродажба врзани за кожа и имитација

дејности, проучување на пазарот

на кожа и производите од нив кои не се
опфатени со другите класи; кожа од

(маркетинг), рекламна документација
(уредување на рекламна документација),

животни; куфери и патни торби; чадори за

рекламна хроника, рекламни агенции,
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рекламни огласи (ширење на рекламни

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал

огласи), водење на комерцијални работи,

3, Тетово, MK

комерцијална администрација,
канцелариски работи, ширење рекламен

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци/

(540)

кл. 41 забава, спортски и културни
активности, дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови, изложби
(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, клубови (услуги на

(591) сина, сива

клубови) /забава/, конгреси (организирање
и водење конгреси), модни агенции за

(531) 03.07.17;03.11.01;10.03.01;27.05.01
(551) индивидуална

уметници, музејски услуги /презентација,
изложби/, објавување текстови /текстови

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

кои не се рекламни/, планирање приеми

работење; управување со работи;

/забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување

канцелариски работи; услуги за
посредување во трговија; агенции за

на приредби), разговори (организирање и
водење на разговори), разонода,

рекламирање; маркетинг; маркетинг
истражување; обезбедување деловни

семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и

информации преку веб-страница:
објавување рекламни текстови; пишување

водење на симпозиуми), слободно време

рекламни текстови; трговија на големо и

(услуги врзани за исполнување на
слободното време), организирање саемски

мало со фармацевтски производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и

манифестации, приредби, изложби
кл. 42 услуги за подготвување храна и

пијалоци; привремено сместување;
служење храна и пијалаци; кафетерии

пијалоци, привремено сместување, бар
(барски услуги), кафеани, кафетерии,

(експрес ресторани) ресторани; ресторани
со самопослужување

изнајмување простори за состаноци,

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

изнајмување на привремени сместувања
(резервирање на привремено

услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од

сместување), ресторани, ресторани за
брзо и постојано послужување (шанк-

областа на земјоделството,
градинарството и шумарството ;

барови), ресторани за самопослужување
кл. 43
(210) TM 2019/1181

медицинска помош; болници; здравствена
заштита; клиники (медицински клиники);
медицински клиники; закрепнување

(220) 28/10/2019

(болници за закрепнување); здравствени
центри; негување болни луѓе; терапија

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ

(физикална терапија) подготвување на
рецепти во аптеки; забарство; ортодонски

ДООЕЛ Тетово

услуги; помош при породување
(акушерство); фармацевстви совети;
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медицински совети за лица со

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,

инвалидитет; терапевтски услуги; услуги

кретек цигари; тутун во прав; замени за

за советување за здравјето; физикална
терапија

тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

(210) TM 2019/1182

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

(220) 28/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) СКВЕР ДООЕЛ ул. Ѓорѓи Пешков

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки; кибрити;

бр. 10, 1000, Скопје, MK

стапчиња од тутун, производи од тутун за

(540)

загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун
со цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори
од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од

(591) црна, бела
(531) 26.01.18;26.11.13;27.05.24

тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

опрема за горенаведените производи кои

пиjалаци, ресторани

услуги на обезбедување храна и

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

(210) TM 2019/1187

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(220) 25/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(210) TM 2019/1188

(220) 25/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

IQOS DUO

(540)

(551) индивидуална

HEETS

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

(551) индивидуална

цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи

(510, 511)
кл. 9 батерии за електронски цигари;

од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

батерии за електронски уреди за
загревање на тутун, полначи за

цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
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електронски уреди за загревање на тутун;
USB полначи за електронски уреди за

(210) TM 2019/1189

загревање на тутун; полначи за автомобил
за електронски цигари; полначи за

(442) 31/12/2019
(731) Essity Hygiene and Health

автомобил за уреди за загревање на
тутун; полначи за батерии за електронски

Aktiebolag 405 03 Göteborg, SE

цигари
кл. 11 електронски вапоризатори, освен

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(220) 24/10/2019

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

електронски цигари; апарати за загревање
на течности; апарати за создавање на
пареа
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

(591) темно сина, магента, бела
(531) 26.04.03;26.11.06;27.05.01
(551) индивидуална

цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

(510, 511)
кл. 3 производи за нега на кожа, имено

тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

крема за миење, пена за миење, крема за
миење и пена за миење на интимни

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

делови; регенератор, крема за чистење,
сапуни, парфеми, есенцијални масла и
гелови, производи за хидратација,

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки; кибрити;
стапчиња од тутун, производи од тутун за

лосиони; влажни марамчиња за
еднократна употреба импрегнирани со

загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун

препарати за чистење или соединенија за
лична употреба (немедицински)

со цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори

кл. 5 абсорбирачки санитарни препарати;
хигиенски салфети; тампони; хигиенски
крпи; дневни влошки кои се користат како

од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

заштита при менструација или
инконтиненција; хигиенски влошки;

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со

препарати кои се користат за вагинална
хигиена (медицински);влошки за гаќи;

аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од

влажни марамчиња (медицински);
хигиенски гаќи; влошки за нега; влошки за
доење; влошки за родилки; пелени

тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

изработени од хартија или целулоза
кл. 16 хартија и производи од хартија (се

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

доколку не се вкпучени во други класи),
особено хартиени крпи за чистење и

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

сушење; тоалетна хартија; хигиенска
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хартија; крпи од хартија; хартиени

концерти; продавање билети [забава];

марамчиња за отстранување на шминка;

продукција на музика; услуги на естрадни

марамчиња за миење изработени од
хартија; производи изработени од

уметници (забавувачи)

целулозен материјал вкпучително
марамчиња за лице, салфети, шамичиња

(210) TM 2019/1191

(220) 28/10/2019

и тоалетна хартија; печатени материјали,
весници и списанија; книги; фотографии;

(442) 31/12/2019
(731) Бобан Милошески бул. Јане
Сандански бр.74/23, Скопје, MK

материјали за едукација и материјали за

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

обука

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000

(210) TM 2019/1190

(220) 28/10/2019

(540)

(442) 31/12/2019
(731) Бобан Милошески бул. Јане
Сандански бр.74/23, Скопје, MK

AVALON INTERNATIONAL
BOOKING

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000

(551) индивидуална

(540)

кл. 9 оптички дискови;дискови за снимање
звук;компакт дискови [аудио - видео]

(510, 511)

кл. 16 билети; брошури; летоци; печатени
материјали; постери
кл. 25 маици со кратки ракави
кл. 35 маркетинг; односи со јавноста;
промовирање на продажбата за трети
лица; рекламирање; телевизиско
рекламирање

(591) црвена, црна, сива, бела

кл. 41 изнајмување звучни записи;
известување за забави; забави

(531) 07.05.09;16.01.13;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(планирање забави); забава; изнајмување
диск-џокеј; организирање и водење
концерти; продавање билети [забава];

кл. 9 оптички дискови;дискови за снимање
звук;компакт дискови [аудио - видео]

продукција на музика; услуги на естрадни
уметници (забавувачи)

кл. 16 билети; брошури; летоци; печатени
материјали; постери
кл. 25 маици со кратки ракави

(210) TM 2019/1192

кл. 35 маркетинг; односи со јавноста;
промовирање на продажбата за трети

(220) 29/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за издавање и маркетинг
ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје ул. МИто

лица; рекламирање; телевизиско
рекламирање

Хаџивасилев - Јасмин бб, 1000, Скопје,
MK

кл. 41 изнајмување звучни записи;
известување за забави; забави

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(планирање забави); забава; изнајмување
диск-џокеј; организирање и водење
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работи; рекламирање

(540)

кл. 41 образовни услуги; подготвување

КОТЕЛЕЦ

настава; електронско издаваштво, забава;
спортски и културни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив,
кои не се опфатени со другите класи;

(210) TM 2019/1196

(220) 30/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство на

печатени материјали; материјали за
книговез; фотографии; материјали за

мелнички, пекарски и други производи

пакување, кои не се опфатени со другите
класи; карти за играње, печатарски букви;

и промет на мало и големо ЖИТО
БИТОЛА ДООЕЛ – Битола ул.

клишеа; весници со игри

Македонска Фаланга бр. 36, Битола, MK

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

(540)

работи; рекламирање
кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; електронско издаваштво, забава;
спортски и културни
(210) TM 2019/1193

(591) црвена

(220) 29/10/2019

(531) 01.15.11;05.07.02;27.05.01
(551) индивидуална

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за издавање и маркетинг
ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје ул. МИто

(510, 511)
кл. 30 производи од жито, брашно за

Хаџивасилев - Јасмин бб, 1000, Скопје,
MK

исхрана, гриз
кл. 31 брашно за животни

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 35 услуги на продажба на големо и

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

продажба на мало на производи од жито,
брашно за исхрана, брашно за животни,
гриз

(591) бела, црвена, сива

(210) TM 2019/1197

(531) 26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив,

трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
ул.Прохор Пчински бр. 16, 1000, Скопје,

кои не се опфатени со другите класи;
печатени материјали; материјали за

MK

книговез; фотографии; материјали за

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 30/10/2019

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

пакување, кои не се опфатени со другите
класи; карти за играње, печатарски букви;
клишеа; весници со игри
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
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(540)

(591) сина, темно сина, бела, жолта
(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 сите видови на обувки, вклучително

(591) зелена, бела, златна, портокалова
(531) 01.03.02;01.15.09;05.07.14;27.05.01

спортски обувки, сандали, чевли, чизми и
патики

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 овошен сок од праска

(210) TM 2019/1198

(220) 30/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) ВИНО ЖУПА АД ул. Крушевачка бр.
36, Александровац, RS

(210) TM 2019/1201

(220) 31/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с.
Дрслајца, Струга, MK

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

KRALSKI KREM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 крем-путер, путер лешник
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на крем-путер, путер од
лешник

(591) зелена, бела, златна, портокалова,
црена
(531) 01.03.02;01.15.09;05.07.13;27.05.01

(210) TM 2019/1202

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 30/10/2019

кл. 32 овошен сок од јаболко

(442) 31/12/2019
(731) ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР ДООЕЛ
Струмица ул. Брегалница бр.28,

(210) TM 2019/1200

Струмица, MK

(220) 30/10/2019

(740) Иванов Аце ул. Брегалница бр. 28,

(442) 31/12/2019
(731) ВИНО ЖУПА АД ул. Крушевачка бр.

Струмица
(540)

36, Александровац, RS
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
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печиво, преливи за салата, мајонез, оцет,
кечап и сосови (мирудии), производи од
тесто припремени за готвење, замрзнато
тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи,

(591) црна и бела
(531) 02.01.23;26.15.01;27.05.22

немлечни замрзнати десерти, замрзнати
овошни десерти, ледени десерти, кафе,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго
(sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн

работење; управување со работа;
канцелариски работи
(210) TM 2019/1203

сируп (treacle), сол, сенф, брашно
направено од житарици, зачини, хранливи
пијалаци (од жито и билки), сос од месо

(220) 29/10/2019

(Gravies), чај од билки, мед

(442) 31/12/2019
(731) International Foodstuffs Co LLC P.O
Box No. 4115, Sharjah, AE

(210) TM 2019/1204

(220) 31/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Здружение на граѓани за спорт и

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

рекреација - ФИРС Скопје ул. Димитер
Пандилов бр. 9, Скопје, MK

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) Адвокат Симона Костадинова ул.
Шар Планина бр. 4, Скопје

(540)

AMBER

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масло за јадење, масти, густ путер,
маргарин, путер, производи од супа, млеко
и млечни производи, ароматизирано

(591) црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.11;27.05.17

млеко, млечни шејкови, месо, риба,
живина и дивеч, екстракти од месо,
конзервирано, сушено и варено овошје и

(551) индивидуална

зеленчук, преливи од сите видови и описи,
вклучувајќи немлечни преливи, шлаг,

(510, 511)
кл. 41 давање часови по кик-бокс,

желеа, џемови, компоти, јајца, компир и
производи кои не се базирани на компир,

спортски и фитнес активности

грицки од компири и чипс од компири, сите
видови конзервирана и сушени леќа, грав,

(210) TM 2019/1205

(220) 31/10/2019

(442) 31/12/2019
(731) Здружение на граѓани за подршка

грашок и семиња (пулсес) (не за

на младите МЛАДИНСКА ГЕРИЛА Скопје
Васил Ѓоргов 23а/2-7, Скопје, MK

земјоделска намена), печурки, кикиритки
конзервирани
кл. 30 чоколади, слаткарски производи,
слатки, бисквити (сите видови), торти,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

тестенини, макарони, нудли, инстант
нудли, шпагети, вермичели, квасец,

(540)

прашок за пециво и други состојки за
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(591) темно сина и светло сина, темно и
светло портокалова, темно жолта

КУМАНОВСКИ СУЏУК
(531) 08.05.03;25.01.19

(531) 27.05.01;27.05.24

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 услуги за рекламирање и
маркетинг, промоција и рекламирање на

кл. 29 месни преработки за колбаси,
подготвени производи од месо

музички и едукативни настани, објавување
рекламни текстови, огласување,

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо

рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,
рекламирање по пат на интернет,

(210) TM 2019/1207

(220) 01/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство и
трговија за вработување на инвалидни

надворешно рекламирање, рекламирање
преку социјални мрежи, компјутерско
рекламирање преку интернет

лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ ул. Боро
Соколов бр. 22, Куманово, MK

кл. 41 едукативни и забавни услуги,
организирање на музички и едукативни

(540)

настани, културни активности, приредби
(одржување приредби, планирање приеми
(забава), планриање забави, он-лајн
публикување, забава, организирање на
фестивали, фестивали за културни цели,
организирање на програми за обуки на
млади
(210) TM 2019/1206

(220) 01/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство и

БУТ Deluxe

трговија за вработување на инвалидни

(531) 08.05.01;08.05.02;25.01.19

лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ ул. Боро
Соколов бр. 22, Куманово, MK

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 29 месни преработки за колбаси,
подготвени производи од месо
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кл. 35 услуги при продажба на мало и

компјутерски печатачи, скенери [опрема за

големо

обработка на

(210) TM 2019/1208

податоци],фотокопири,магнетни и оптички
носачи на податоци и компјутерски

(220) 01/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) TAV BİLİSİM HİZMETLERI A.Ş.

софтвери и програми снимени на нив,
електронски публикации што може да се

Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mh. Cendere
Cd. No: 109L 2C Blok 34485 Sariver,

преземаат и да се снимаат, кодирани
магнетни и оптички картички, филмови, ТВ

Istanbul, TR

серии и видео клипови снимени на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

магнетни, оптички и електронски медиуми,
антени, сателитски антени, засилувачи за

(540)

антени, делови од споменатата
стока,диспензери за билети, банкомат,
електронски компоненти што се користат
во електронските делови на машини и

(591) сина, темно сина, светло сина, бела
(531) 01.05.23;18.05.03;27.05.01

апарати, полупроводници, електронски
кола, интегрирани кола, чипови
[интегрирани кола], диоди, транзистори

(551) индивидуална
(510, 511)

[електронски], магнетни глави за
електронски апарати, електронски брави,

кл. 9 aпарати за мерење и опрема,
вклучително и оние за научни, наутички,

фото ќелии, апарати за далечинско
управување за отворање и затворање на

топографски, метеоролошки, индустриски
и лабораториски цели, термометри, не за
медицински цели, барометри, амперметри,

врати, оптички сензори, бројачи и
индикатори за квантитетза мерење на
количината на потрошувачка, автоматски

волтметри, хигрометри, тест апарати што
не се за медицински цели, телескопи,

прекинувачи за време,
облека за заштита од несреќи, зрачење и

перископи, насочни компаси, индикатори
за брзина, лабораториски апарати,

пожар, безбедносни елеци и апарати и
опрема за спасување на живот, очила за

микроскопи, лупа, микрофони, двогледи,
печки и печки за лабораториски
експерименти, апарати за снимање,

сонце, оптички очила, оптички леќи и
пакувања, контејнери, делови и нивни
компоненти, апарати и инструменти за

пренесување или релродукција на звук или
слики, фотоапарати, фотографски камери,

спроведување, трансформација,
акумулирање или контролирање на

телевизиски апарати, видео рекордери,
ЦД и ДВД плеери и рекордери, МПЗ

електрична енергија, електрични
приклучоци, разводни кутии [електрична

плеери, компјутери, десктоп компјутери,
таблет компјутери, технолошки уреди кои
се носат (паметни часовници, рачни ленти,

енергија], електрични прекинувачи,
прекинувачи, осигурувачи, баласти за
осветлување, кабли за стартување на

итн.) уреди за на глава) микрофони,
звучници, слушалки, телекомуникациски

батерии, електрични плочи, електрични
отпори, електрични приклучници,

апарати, апарати за репродукција на звук
или слики, периферни уреди за компјутер,

трансформатори [електрична енергија ],
електрични адаптери, полначи за батерии,

мобилни телефони, обвивки за мобилни
телефони, телефонски апарати,
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електрични камбани за врати, електрични

машини за чистење и опрема, сервиси за

и електронски кабли, батерии, електрични

сервисирање на копнени возила,

акумулатори, соларни панели за
производство на електрична енергија,

одржување, поправка и полнење гориво на
копнени возила, сервиси за сервисирање

аларми и аларми против кражба, освен за
возила, електрични ѕвона,

на морски возила, одржување, поправка и
полнење гориво на морските возила,

апарати и инструменти за сигнализација,
светлечки или механички знаци за

поправка и одржување на воздушни
возила, тапацирање, поправка и

употреба во сообраќајот, апарати за

реставрација на мебел,

гаснење пожари, противпожарни мотори,
црева за гаснење и млазници од пожар,

инсталација, одржување и поправка на
грејни, ладилни и санитарни инсталации,

апарати за радар, сонари, апарати за
ноќно гледање и инструменти,декоративни

чистење, грижа и поправка на облеката,
инсталација, одржување и поправка на

магнети

индустриски машини и опрема,
канцелариски машини и опрема,

кл. 35 рекламирање, маркетинг и односи

комуникациски апарати, електрични и

со јавноста; организирање на изложби и
саеми за комерцијални или рекламни

електронски уреди, поправка и одржување
на лифтови, поправка на ѕидни часовници

цели; дизајн за рекламирање;
обезбедување на Интернет пазар за

и рачни часовници, рударски услуги и
екстракција на рударство, поправка на

купувачи и продавачи на стоки и услуги,
канцелариски функции; секретарски

чевли, торби и ремени

услуги; обезбедување на претплати за

кл. 39 транспортни услуги за копнен,

весници за други; составување статистика;
изнајмување канцелариски машини;

воден и воздушен транспорт; изнајмување
на копнени, водени или воздушни возила;

систематизација на информациите во
компјутерски бази на податоци;

подготвување на аранжмани за тури;
резервација за патувања; издавање

телефонско контактирање на недостапни
претплатници, бизнис менаџмент, бизнис

билети за патување; курирски услуги
(пораки или стока), паркинг; изнајмување

администрација и бизнис консултантство;

гаража ,складирање на чамци, превоз по

сметководство; трговски консултантски
услуги; регрутирање на персонал,

гасовод, дистрибуција на електрична
енергија, снабдување со вода, спасувачки

распоредување на персоналот, агенции за
вработување, агенции за увоз-извоз;

активности за возила и стока, складирање,
завиткување и пакување на стоки, превоз

услуги за привремено распоредување на
персоналот

и складирање на ѓубре; транспорт и
складирање на отпад

кл. 37 градежни услуги, изнајмување

кл. 41 образование и обука, организирање

градежни машини и опрема, услуги за
чистење на згради (внатрешни и

и спроведување на конференции, конгреси
и семинари, спортски и културни

надворешни), јавни површини,
индустриски простории;дезинфекција,

активности; забава; услуги за резервации
и резервација на билети за забавни,

услуги за уништување на штетни материи,
освен за земјоделство, изнајмување

спортски и културни настани, вклучително
и резервација на билети и услуги за
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театри, кина, музеи и концерти,
објавување и уредување на печатена
материјали, вклучувајќи списанија, книги,
весници, освен текстовите за
рекламирање; услуги за електронско
објавување, производство на филмови,
радио ителевизиски програми, слуги за
новинарски новости; услуги за
фотографско известување, фотографија,
превод
кл. 42 научни и индустриски услуги за

(591) бела, сива, црна, кафена, сина и

анализа и истражување; инженеринг;
инженеринг и архитектонски дизајн; услуги

зелена
(531) 02.01.15;02.01.23

за тестирање за сертификација на
квалитет и стандарди, компјутерски услуги;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 телекомуникациски услуги

имено, компјутерско програмирање,
компјутерски услуги за заштита од вируси,
дизајн на компјутерски систем, создавање,

(210) TM 2019/1211

одржување и ажурирање на веб-страници
за други, дизајн накомпјутерски софтвер,

(220) 01/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) SAILUN GROUP CO., LTD. No. 588,

ажурирање и изнајмување на компјутерски
софтвер, обезбедување на пребарувачи

Maoshan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong, CN

за интернет, веб-хостинг, консултантски

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

услуги за компјутерски хардвер,
изнајмување на компјутерски хардвер,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

услуги за индустриски дизајн, освен
инженеринг, компјутерски и архитектонски
дизајн; дизајнирање на графички
уметности, потврдување и автентикација

(531) 27.05.17

на уметнички дела

(510, 511)
кл. 12 шарки на возила; гуми за тркала на

(210) TM 2019/1209

(551) индивидуална

(220) 01/11/2019

возила; внатрешни гуми за пневматски
гуми; автомобилски гуми; велосипеди;

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

опрема за поправка на внатрешни гуми;
гуми за велосипеди; цврсти гуми за тркала

ТЕЛЕДОЦ МК ДОО Скопје ул. Загребска
бр. 28/Б, MK

на возила; надворешни гуми за

(740) Синадинов Дејан ул. Загребска бр.

пневматски гуми

28В/2-17
(540)

(210) TM 2019/1213

(220) 04/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Серафимов Петар ул. Елка
Јанкова бр. 77, 2400, Струмица, MK

104

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

комуникациски медиуми), за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

малопродажба; on-line рекламирање по

(540)

пат на компјутерска мрежа односи со
јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, дејности, плакатирање

(591) црна, златно-жолта, бела
(531) 27.05.24

/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,

(551) индивидуална
(510, 511)

пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио

кл. 18 кожа и имитации на кожа и
производи направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите класи;

рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

животинска кожа, делови од живптинска
кожа; торби и куфери; чадори, сонцебрани

огласи), организирање трговски саеми за
комерцијални или рекламни цели, ширење

и стапови за одење; камшици, узди и
сарачки производи

на рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени
материјали, примероци), обработка на

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето; управување со работата;

текстови, организирање дејности и
советување за организирање; советување

канцелариски работи; односи со јавноста;
медиумска презентација; бизнис

за бизнис работење и организација;
телевизиско рекламирање; уметнички

информации, бизнис консултирање
(професионално бизнис консултирање);

професии (бизнис менаџмент кај
уметничките професии); услуги на увозизвоз и трговија на големо и мало со: Кожа

бизниз менаџмент кај уметничките
професии; демонстрација на производи,
ангажирање манекенки за рекламирање

и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се

или промовирање производи; барање
спонзорства; вработување персонал,

вклучени во другите класи; животинска
кожа, делови од живптинска кожа; торби и

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

куфери; чадори, сонцебрани и стапови за
одење; камшици, узди и сарачки
производи и облека, обувки и капи

картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за

(210) TM 2019/1215

стоки и сулуги за други лица), медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби

(220) 04/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели,

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

изнајмување време за рекламирање преку

(740) Друштво за застапување од областа

медиумите, изнајмување рекламен
простор, информации, јавно мислење

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(испитување на јавното мислење),
информативни агенции; комуникациски

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

медиуми (презентација на стоки преку
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штрафови за спојување од метал за кабли;
штрафови од метал; штрафови, рамни;
жица за лемење од метал; цевки од метал;
шајки

(591) црвена, портокалова, бела

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бормашини); бургии за дупчење (делови од

(531) 25.01.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

машини); машини за заварување,
електрични; алати (делови од машини);

кл. 32 пива, минерални и газирани води и
други безалкохолни пијалаци; овошни

алатни машини; глави за дупчење (делови
од машини); дигалки; дупчалки; машини за
обработка на метал; машини за сечење;

пијалаци и овошни сокови
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива),

машини за стругање; ножеви (делови од
машини); пили (машини); преси (машини

особено виски, жестоки пијалаци, ликери и
вина
(210) TM 2019/1247

за индустриска употреба); стругови
(алатни машини); циркуларни пили
(220) 11/11/2019

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати);

(442) 31/12/2019
(731) Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко
Карангелески бр.23/39, Скопје, MK

алати за сечење (рачни алати); алати за
стругање; кит (пиштоли, рачни, за
истиснување кит); клешти; клешти за
пробивање (рачен алат); клешти за шајки;

(540)

ножици за метал (рачни инструменти);
рачни алати; штравцигери; бургии (рачен
(591) сина, сива, бела

алат); виљушкасти клучеви (рачен алат);

(531) 26.04.03;27.05.17
(551) индивидуална

брезник (рачен алат); стругови
кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(510, 511)
кл. 1 силокон; средства за отстранување

(210) TM 2019/1248

на 'рѓа што не се користат во домаќинство;
цемент (маслен цемент) -кит; лепило за

(442) 31/12/2019
(731) Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко

индустриска употреба

Карангелески бр.23/39, Скопје, MK

кл. 3 одмастувачи што не се користат во
текот на процесот на производство;

(540)

(220) 11/11/2019

средство за отстранување на корозија;
средство за отстранување на бои

(591) сина, сива, бела

кл. 6 држачи од метал за алати;
заварување (метални шипки за

(531) 26.04.03;27.05.17
(551) индивидуална

заварување); завртки од метал; јажиња од

(510, 511)
кл. 1 силокон; средства за отстранување

метал; јажиња од метал за ракување со
товари; клинови (железарија); куки

на 'рѓа што не се користат во домаќинство;
цемент (маслен цемент) -кит;лепило за

(железарија); кутии за алати од метал,
празни; сајла; челични шипки; шајбни;

индустриска употреба
кл. 3 одмастувачи што не се користат во
текот на процесот на производство;

шајбни за затварање од метал; шајбни од
метал; штрафови; штрафови за брави;

средство за отстранување на корозија;
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средство за отстранување на бои

(591) сина и бела

кл. 6 држачи од метал за алати;

(531) 14.03.03;26.04.03;27.05.17

заварување (метални шипки за
заварување); завртки од метал; јажиња од

(551) индивидуална
(510, 511)

метал;јажиња од метал за ракување со
товари;клинови (железарија); куки

кл. 1 силокон; средства за отстранување
на 'рѓа што не се користат во домаќинство;

(железарија); кутии за алати од метал,
празни; сајла; челични шипки; шајбни;

цемент (маслен цемент) -кит; лепило за
индустриска употреба

шајбни за затварање од метал; шајбни од

кл. 3 одмастувачи што не се користат во

метал; штрафови;штрафови за брави;
штрафови за спојување од метал за кабли;

текот на процесот на производство;
средство за отстранување на корозија;

штрафови од метал; штрафови, рамни;
жица за лемење од метал; цевки од метал;

средство за отстранување на бои
кл. 6 држачи од метал за алати;

шајки
кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-

заварување (метални шипки за
заварување); завртки од метал; јажиња од

машини); бургии за дупчење (делови од

метал; јажиња од метал за ракување со

машини); машини за заварување,
електрични; алати (делови од машини);

товари; клинови (железарија); куки
(железарија); кутии за алати од метал,

алатни машини; глави за дупчење (делови
од машини); дигалки; дупчалки;машини за

празни; сајла; челични шипки; шајбни;
шајбни за затварање од метал; шајбни од

обработка на метал; машини за сечење;
машини за стругање; ножеви (делови од

метал; штрафови; штрафови за брави;
штрафови за спојување од метал за кабли;

машини); пили (машини); преси (машини

штрафови од метал; штрафови, рамни;

за индустриска употреба); стругови
(алатни машини); циркуларни пили

жица за лемење од метал; цевки од метал;
шајки

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати);
алати за сечење (рачни алати); алати за

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бормашини); бургии за дупчење (делови од

стругање; кит (пиштоли, рачни, за
истиснување кит); клешти; клешти за

машини); машини за заварување,
електрични;алати (делови од машини);

пробивање (рачен алат); клешти за шајки;

алатни машини; глави за дупчење (делови

ножици за метал (рачни инструменти);
рачни алати; штравцигери; бургии (рачен

од машини); дигалки; дупчалки; машини за
обработка на метал; машини за сечење;

алат); виљушкасти клучеви (рачен алат);
брезник (рачен алат); стругови

машини за стругање; ножеви (делови од
машини); пили (машини); преси (машини

кл. 9 апарат за заварување (електричен)

за индустриска употреба); стругови
(алатни машини); циркуларни пили

(210) TM 2019/1249

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати);

(220) 11/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко

алати за сечење (рачни алати); алати за
стругање; кит (пиштоли, рачни, за

Карангелески бр.23/39, Скопје, MK

истиснување кит); клешти; клешти за
пробивање (рачен алат); клешти за шајки

(540)

;ножици за метал (рачни
инструменти);рачни алати; штравцигери;
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бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви

обработка на метал; машини за сечење;

(рачен алат); брезник (рачен алат);

машини за стругање; ножеви (делови од

стругови
кл. 9 апарат за заварување (електричен)

машини); пили (машини); преси (машини
за индустриска употреба); стругови

(210) TM 2019/1250

(алатни машини); циркуларни пили
кл. 8 алати за занитнување (рачни алати);

(220) 11/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко

алати за сечење (рачни алати); алати за
стругање; кит (пиштоли, рачни, за

Карангелески бр.23/39, Скопје, MK

истиснување кит); клешти; клешти за

(540)

пробивање (рачен алат); клешти за шајки;
ножици за метал (рачни инструменти);
рачни алати; штравцигери; бургии (рачен
алат); виљушкасти клучеви (рачен алат);

(591) сина, сива, бела
(531) 26.04.03;27.05.17

брезник (рачен алат); стругови
кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 силокон; средства за отстранување

(210) TM 2019/1251

на 'рѓа што не се користат во домаќинство;
цемент (маслен цемент) -кит; лепило за

(442) 31/12/2019
(731) Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко
Карангелески бр.23/39, Скопје, MK

индустриска употреба
кл. 3 одмастувачи што не се користат во

(220) 11/11/2019

(540)

текот на процесот на производство;
средство за отстранување на корозија;

(591) сина, сива, бела

средство за отстранување на бои

(531) 26.04.03;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 6 држачи од метал за алати;
заварување (метални шипки за

(510, 511)
кл. 1 силокон; средства за отстранување

заварување); завртки од метал; јажиња од
метал; јажиња од метал за ракување со

на 'рѓа што не се користат во домаќинство;

товари; клинови (железарија); куки
(железарија); кутии за алати од метал,

цемент (маслен цемент) -кит; лепило за
индустриска употреба

празни; сајла; челични шипки; шајбни;

кл. 3 одмастувачи што не се користат во
текот на процесот на производство;

шајбни за затварање од метал; шајбни од
метал; штрафови; штрафови за брави;

средство за отстранување на корозија;
средство за отстранување на бои

штрафови за спојување од метал за кабли;
штрафови од метал; штрафови, рамни;

кл. 6 држачи од метал за алати;

жица за лемење од метал; цевки од метал;
шајки

заварување (метални шипки за
заварување); завртки од метал; јажиња од

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-

метал; јажиња од метал за ракување со
товари; клинови (железарија); куки

машини); бургии за дупчење (делови од
машини); машини за заварување,

(железарија); кутии за алати од метал,
празни; сајла; челични шипки; шајбни;

електрични; алати (делови од машини);
алатни машини; глави за дупчење (делови

шајбни за затварање од метал; шајбни од

од машини); дигалки; дупчалки; машини за

метал; штрафови; штрафови за брави;
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штрафови за спојување од метал за кабли;
штрафови од метал; штрафови, рамни;
жица за лемење од метал; цевки од метал;
шајки
кл. 7 бор-машини (електрични рачни бормашини); бургии за дупчење (делови од
машини); машини за заварување,
електрични; алати (делови од машини);
алатни машини; глави за дупчење (делови
од машини); дигалки; дупчалки; машини за
обработка на метал; машини за сечење;

(531) 24.15.01;24.15.05;24.15.11

машини за стругање; ножеви (делови од
машини); пили (машини); преси (машини

(551) индивидуална
(510, 511)

за индустриска употреба); стругови
(алатни машини); циркуларни пили

кл. 43 услуги за произведување на храна
и пијалоци

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати);
алати за сечење (рачни алати); алати за
стругање; кит (пиштоли, рачни, за

(210) TM 2019/1255

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.

истиснување кит); клешти; клешти за
пробивање (рачен алат); клешти за шајки;
ножици за метал (рачни инструменти);
рачни алати; штравцигери; бургии (рачен

Радњанска 4/1, MK
(740) Друштво за трговија и услуги
КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.

алат); виљушкасти клучеви (рачен алат);
брезник (рачен алат); стругови
кл. 9 апарат за заварување (електричен)
(210) TM 2019/1254

(220) 12/11/2019

Македонија 13/2-13
(540)

(220) 12/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

(531) 24.15.08;27.05.17

КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.

(551) индивидуална
(510, 511)

Радњанска 4/1, MK
(740) Друштво за трговија и услуги

кл. 43 услуги за произведување на храна
и пијалоци

КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Македонија 13/2-13
(540)

(210) TM 2019/1256

(220) 12/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,
трговија, услуги издавање и печатење
ИНТЕА-ПРЕС-НОВАК ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје бул. Видое Смилевски Бато бр.
83/3-27, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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кл. 29 масло за јадење, ајвар, туршија,

(540)

кисели краставички, лутеница, малиџано,
конзервирана храна, конзервиран грав,
конзервиран грашок, конзервирана леќа
(591) виолетова, црвена, жолта, црна,

кл. 30 сол, шеќер, додатоци за готвење,
брашно, сосови, маринади, зачини, ориз

бела, портокалова, зелена, сина, розева

кл. 31 леќа, грав, грашок, зрнеста храна

(531) 03.01.14;27.05.03;27.05.17
(551) индивидуална

(210) TM 2019/1284

(510, 511)
кл. 16 хартија, брошури, списанија,

(442) 31/12/2019
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

периодични публикации, печатени
материјали, детски сликовници, детски

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

борнки, книги за деца, едукативни детски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

стрипови
кл. 35 фотокопирање, принтање,

(540)

Diaksi

дистрибуција и секаков вид на
рекламирање и промоција

(551) индивидуална

кл. 41 електронско издаваштво,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

издаваштво, објавување книги, текстови
(објавување текстови) со исклучок на
рекламни текстови
(210) TM 2019/1257

(220) 15/11/2019

(210) TM 2019/1285

(220) 15/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) AFOI HATZIPRODROMOU AE -

(220) 12/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за трговија на големо и

ANONYMI EMPOROVIOMICHANIKI
ETAIRIA IPODYMATON Road to
Oreokastro 8, 564 30 Thessaloniki, GR

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз
Скопје

(540)

ул. Димо Хаџи Димов бр. 66, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(531) 24.17.04;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки
(210) TM 2019/1299

(591) бела, портокалва, светло
портокалова, црна

(220) 20/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) ФИКСИТ МОБИЛЕ дооел ул. Џон

(531) 09.07.19;27.05.03;27.05.04
(551) индивидуална

Кенеди бр. 2 б, 1000, Скопје, MK

(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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смартфони (паметни телефони); мобилни

(540)

телефони; заштитни фолии приспособени
за паметни телефони
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; услуги и продажба на мало и

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

големо со телефони, мобилни телефони,
смартфони, компјутери, лаптоп

кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,

компјутери, таблет-компјутери, како и

кинематографски, оптички, за вагање, за

нивни додатоци, галантерија и аксесоари
за телефони и компјутери

мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;

кл. 37 поправки; инсталациски услуги;
компјутерски хардвер (инсталирање,

апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,

одржување и поправање на компјутерски
хардвер); инсталирање и поправање

акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати

телефони; одржување и сервисирање на

за снимање, пренос и репродукција на звук

мобилни телефони

или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и

(210) TM 2019/1306

механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони,

(220) 25/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА

регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Шар

компјутери, апарати за гаснење пожар;

Планина бб, 1000, Скопје, MK

компјутерски мемории; компјутери;
компјутерски програми, снимени;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

компјутерски тастатури; компјутерски
оперативни програми, снимени;
компјутерски периферни уреди;
компјутерски софтвер, снимен; точки на
поврзување на компјутери; убокси за
компјутери; монитори [компјутерски
хардвер]; монитори [компјутерски
програми]; компјутерско глувче [опрема за
обработка на податоци]; печатачи за
употреба со компјутери; дискетни единици
за компјутери; подлоги за компјутерски

(591) бела, црвена, жолта, темно кафена,

глувчиња; лаптоп компјутери; таблет-

светло кафена

компјутери; компјутерски хардвер; навлаки
за таблет компјутери; телефонски

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална

слушалки; телефонски апарати; видео
телефони; преносни телефони; прибор за

(510, 511)
кл. 30 кафе, замена за кафе

користење на телефоните без раце;
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(210) TM 2019/1307

(220) 25/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) LAWAND GENERAL TRADING FZE

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА

JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI,
DUBAI, AE

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Шар
Планина бб, 1000, Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(531) 24.01.19;25.01.19;28.01.00
(551) индивидуална
(591) темно и светло црвена, бела, жолта,

(510, 511)

темно и светло кафена
(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19

кл. 34 тутун; цигари; тутун меласа; тутун
за џвакање; кутии за цигари; запалки за

(551) индивидуална
(510, 511)

пушачи; кутивчиња со кибрити; пепелници;
филтри за цигари; табакери; филтри за

кл. 30 кафе, замена за кафе

цигари; врвови на цигари

(210) TM 2019/1308

(210) TM 2019/1314

(220) 25/11/2019

(220) 27/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) LAWAND GENERAL TRADING FZE

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за трговија и големо

JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI,
DUBAI, AE

мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО
увоз-извоз Скопје ул. Христо Татарчев

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

1' 21-a, 1000, Скопје, MK

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Candy

VENUM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; тутун меласа; тутун

(551) индивидуална
(510, 511)

за џвакање; кутии за цигари; запалки за
пушачи; кутивчиња со кибрити; пепелници;

кл. 12 возила и нивни делови, апарати за
движење по земја; велосипеди;

филтри за цигари; табакери; филтри за
цигари; врвови на цигари

велосипеди на акумулатор; детски
велосипеди; додатоци за велосипеди;
електрични велосипеди; скутери;

(210) TM 2019/1309

електрични скутери; мопеди; мотори;

(220) 25/11/2019
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електрични мотори; тротинети; електрични

(540)

тротинети

BREAKTHROUGHS THAT
CHANGE PATIENT'S LIVES

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи; увоз-извоз и
трговија на големо и мало со: возила,

(551) индивидуална
(510, 511)

апарати за движење по земја; велосипеди;
велосипеди на акумулатор; детски

кл. 5 фармацевтски препарати

велосипеди; додатоци за велосипеди;

кл. 44 медицински информативни услуги,
имено, обезбедување на информации на

електрични велосипеди; скутери;
електрични скутери; мопеди; мотори;

тема здравје и здравствена свест и
здравствени проблеми на лекарите,

електрични мотори; тротинети; електрични
тротинети

здравствените работници ипациентите

кл. 37 сервисирање и поправки на:
апарати за движење по земја; велосипеди;

(210) TM 2019/1318

(220) 29/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Драган Живковиќ ул. Црниче бр.

велосипеди на акумулатор; детски
велосипеди; додатоци за велосипеди;
електрични велосипеди; скутери;

13, 1000, Скопје, MK

електрични скутери; мопеди; мотори;
електрични мотори

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

SLOBODNA.TV
(210) TM 2019/1315

(220) 28/11/2019

(551) индивидуална

(442) 31/12/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ

(510, 511)

увоз-извоз Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 7/85, Скопје,

изданија; магазини; списанија; огласи
кл. 35 услуги за следење на печатени

MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

вести; економско прогнозирање;
рекламирање

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 38 агенции за информирање

(540)

кл. 39 испорачани весници
кл. 41 он-лајн публикување на весници и

кл. 16 весници; дневни весници; неделни
весници; месечни весници; годишни

Velmed
(551) индивидуална
(510, 511)

списанија

кл. 5 фармацевтски производи; хемискофармацевтски производи

(210) TM 2019/1322

(210) TM 2019/1316

одговорност за производство, услуги и
трговија на големо и мало ФРУИТ

(220) 29/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Друштво со ограничена

(220) 28/11/2019

(442) 31/12/2019
(731) Pfizer Inc 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, US

ЏУИЦЕ увоз-извоз ДОО Ресен 29-ти
Ноември бр. 1-26, Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
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(540)

(591) црвена, бела, светло и темно сина,
жолта
(531) 01.03.06;25.01.19;27.07.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци од овошје и овошни
сокови
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
услуги на увоз-извоз и трговија на големо
и мало со: пијалоци од овошје и овошни
сокови
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(210)

5

MK/T/2019/1125

9

MK/T/2019/1190

1

MK/T/2019/1247

5

MK/T/2019/1164

9

MK/T/2019/1191

1

MK/T/2019/1248

5

MK/T/2019/1165

9

MK/T/2019/1208

1

MK/T/2019/1249

5

MK/T/2019/1189

9

MK/T/2019/1247

1

MK/T/2019/1250

5

MK/T/2019/1284

9

MK/T/2019/1248

1

MK/T/2019/1251

5

MK/T/2019/1315

9

MK/T/2019/1249

3

MK/T/2019/0935

5

MK/T/2019/1316

9

MK/T/2019/1250

3

MK/T/2019/1048

6

MK/T/2018/0675

9

MK/T/2019/1251

3

MK/T/2019/1049

6

MK/T/2018/0676

9

MK/T/2019/1299

3

MK/T/2019/1050

6

MK/T/2018/0677

11

MK/T/2019/1008

3

MK/T/2019/1071

6

MK/T/2019/1247

11

MK/T/2019/1009

3

MK/T/2019/1090

6

MK/T/2019/1248

11

MK/T/2019/1010

3

MK/T/2019/1189

6

MK/T/2019/1249

11

MK/T/2019/1011

3

MK/T/2019/1247

6

MK/T/2019/1250

11

MK/T/2019/1012

3

MK/T/2019/1248

6

MK/T/2019/1251

11

MK/T/2019/1188

3

MK/T/2019/1249

7

MK/T/2019/1247

12

MK/T/2019/0821

3

MK/T/2019/1250

7

MK/T/2019/1248

12

MK/T/2019/1211

3

MK/T/2019/1251

7

MK/T/2019/1249

12

MK/T/2019/1314

4

MK/T/2018/0675

7

MK/T/2019/1250

15

MK/T/2019/0887

4

MK/T/2018/0676

7

MK/T/2019/1251

16

MK/T/2019/1019

4

MK/T/2018/0677

8

MK/T/2019/1247

16

MK/T/2019/1189

5

MK/T/2019/0929

8

MK/T/2019/1248

16

MK/T/2019/1190

5

MK/T/2019/0930

8

MK/T/2019/1249

16

MK/T/2019/1191

5

MK/T/2019/0931

8

MK/T/2019/1250

16

MK/T/2019/1192

5

MK/T/2019/0935

8

MK/T/2019/1251

16

MK/T/2019/1193

5

MK/T/2019/0948

9

MK/T/2019/1008

16

MK/T/2019/1256

5

MK/T/2019/1071

9

MK/T/2019/1009

16

MK/T/2019/1318

5

MK/T/2019/1095

9

MK/T/2019/1010

18

MK/T/2019/1174

5

MK/T/2019/1099

9

MK/T/2019/1011

18

MK/T/2019/1213

5

MK/T/2019/1100

9

MK/T/2019/1012

25

MK/T/2019/1019

5

MK/T/2019/1101

9

MK/T/2019/1113

25

MK/T/2019/1167

5

MK/T/2019/1102

9

MK/T/2019/1163

25

MK/T/2019/1174

5

MK/T/2019/1106

9

MK/T/2019/1167

25

MK/T/2019/1190

MK/T/2019/1109

9

MK/T/2019/1188

25

MK/T/2019/1191

(510)

5
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25

MK/T/2019/1197

33

MK/T/2019/1215

35

MK/T/2019/1213

25

MK/T/2019/1213

34

MK/T/2019/1008

35

MK/T/2019/1256

25

MK/T/2019/1285

34

MK/T/2019/1009

35

MK/T/2019/1299

28

MK/T/2019/1113

34

MK/T/2019/1010

35

MK/T/2019/1314

29

MK/T/2019/0953

34

MK/T/2019/1011

35

MK/T/2019/1318

29

MK/T/2019/0954

34

MK/T/2019/1012

35

MK/T/2019/1322

29

MK/T/2019/1170

34

MK/T/2019/1076

36

MK/T/2019/1110

29

MK/T/2019/1172

34

MK/T/2019/1107

36

MK/T/2019/1147

29

MK/T/2019/1201

34

MK/T/2019/1108

37

MK/T/2019/0821

29

MK/T/2019/1203

34

MK/T/2019/1168

37

MK/T/2019/0887

29

MK/T/2019/1206

34

MK/T/2019/1187

37

MK/T/2019/1208

29

MK/T/2019/1207

34

MK/T/2019/1188

37

MK/T/2019/1299

29

MK/T/2019/1257

34

MK/T/2019/1308

37

MK/T/2019/1314

30

MK/T/2019/0938

34

MK/T/2019/1309

38

MK/T/2019/1318

30

MK/T/2019/0939

35

MK/T/2019/0935

39

MK/T/2018/0675

30

MK/T/2019/0940

35

MK/T/2019/1008

39

MK/T/2018/0676

30

MK/T/2019/0941

35

MK/T/2019/1009

39

MK/T/2018/0677

30

MK/T/2019/0942

35

MK/T/2019/1010

39

MK/T/2019/1097

30

MK/T/2019/1090

35

MK/T/2019/1011

39

MK/T/2019/1208

30

MK/T/2019/1151

35

MK/T/2019/1012

39

MK/T/2019/1318

30

MK/T/2019/1170

35

MK/T/2019/1019

40

MK/T/2018/0675

30

MK/T/2019/1172

35

MK/T/2019/1039

40

MK/T/2018/0676

30

MK/T/2019/1196

35

MK/T/2019/1079

40

MK/T/2018/0677

30

MK/T/2019/1203

35

MK/T/2019/1080

40

MK/T/2019/0887

30

MK/T/2019/1257

35

MK/T/2019/1103

41

MK/T/2019/0935

30

MK/T/2019/1306

35

MK/T/2019/1111

41

MK/T/2019/1039

30

MK/T/2019/1307

35

MK/T/2019/1147

41

MK/T/2019/1059

31

MK/T/2019/1172

35

MK/T/2019/1174

41

MK/T/2019/1060

31

MK/T/2019/1196

35

MK/T/2019/1175

41

MK/T/2019/1061

31

MK/T/2019/1257

35

MK/T/2019/1181

41

MK/T/2019/1062

32

MK/T/2019/0426

35

MK/T/2019/1190

41

MK/T/2019/1063

32

MK/T/2019/1090

35

MK/T/2019/1191

41

MK/T/2019/1064

32

MK/T/2019/1103

35

MK/T/2019/1192

41

MK/T/2019/1065

32

MK/T/2019/1111

35

MK/T/2019/1193

41

MK/T/2019/1161

32

MK/T/2019/1172

35

MK/T/2019/1196

41

MK/T/2019/1167

32

MK/T/2019/1198

35

MK/T/2019/1201

41

MK/T/2019/1175

32

MK/T/2019/1200

35

MK/T/2019/1202

41

MK/T/2019/1190

32

MK/T/2019/1215

35

MK/T/2019/1205

41

MK/T/2019/1191

32

MK/T/2019/1322

35

MK/T/2019/1206

41

MK/T/2019/1192

33

MK/T/2019/1080

35

MK/T/2019/1207

41

MK/T/2019/1193

33

MK/T/2019/1172

35

MK/T/2019/1208

41

MK/T/2019/1204
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41

MK/T/2019/1205

43

MK/T/2019/1113

43

MK/T/2019/1255

41

MK/T/2019/1208

43

MK/T/2019/1134

44

MK/T/2019/0935

41

MK/T/2019/1256

43

MK/T/2019/1169

44

MK/T/2019/1181

41

MK/T/2019/1318

43

MK/T/2019/1175

44

MK/T/2019/1209

42

MK/T/2019/1175

43

MK/T/2019/1181

44

MK/T/2019/1316

42

MK/T/2019/1208

43

MK/T/2019/1182

43

MK/T/2019/1079

43

MK/T/2019/1254
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

AFOI HATZIPRODROMOU AE - ANONYMI EMPOROVIOMICHANIKI ETAIRIA
IPODYMATON

MK/T/2019/1285

ALBI COMMERCE sh.p.k.

MK/T/2019/0953

ALBI COMMERCE sh.p.k.

MK/T/2019/0954

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

MK/T/2019/1095

BGP Products Operation GmbH

MK/T/2019/1125

BMJ Industries FZ-LLC

MK/T/2019/1107

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/1168

Deva Holding A.Ş.

MK/T/2019/1164

DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd

MK/T/2019/1106

DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd

MK/T/2019/1165

Essity Hygiene and Health Aktiebolag

MK/T/2019/1189

G M B GENERAL TRADING L.L.C.

MK/T/2019/1108

ISMAIL ISMAIL

MK/T/2019/0426

Intercontinental Great Brands LLC

MK/T/2019/1170

International Foodstuffs Co LLC

MK/T/2019/1203

Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation)

MK/T/2019/0948

LAWAND GENERAL TRADING FZE

MK/T/2019/1308

LAWAND GENERAL TRADING FZE

MK/T/2019/1309

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/1172

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/1215

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD (a corporation incorporated under the laws
of Taiwan, R.O.C.)

MK/T/2019/1163

Mc Donald's Corporation

MK/T/2019/1113

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1100

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1101

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/1102

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2019/0929

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2019/0930

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2019/0931

Nobel Quest International Limited

MK/T/2019/1169

Obagi Cosmeceuticals LLC

MK/T/2019/0935

PAPOUTSANIS ANONYMI BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA
KATANALOTIKON AGATHON

MK/T/2019/1048

PAPOUTSANIS ANONYMI BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA
KATANALOTIKON AGATHON

MK/T/2019/1049
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PAPOUTSANIS ANONYMI BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA
KATANALOTIKON AGATHON

MK/T/2019/1050

Pfizer Inc

MK/T/2019/1316

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

MK/T/2019/1099

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/1076

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/1187

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/1188

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)

MK/T/2019/1167

SAILUN GROUP CO., LTD.

MK/T/2019/1211

TAV BİLİSİM HİZMETLERI A.Ş.

MK/T/2019/1208

United Castle International Company Limited

MK/T/2019/1008

United Castle International Company Limited

MK/T/2019/1009

United Castle International Company Limited

MK/T/2019/1010

United Castle International Company Limited

MK/T/2019/1011

United Castle International Company Limited

MK/T/2019/1012

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1109

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/1284

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2019/0938

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2019/0939

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2019/0940

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2019/0941

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2019/0942

Ариљеметал ДОО Скопје

MK/T/2019/1247

Ариљеметал ДОО Скопје

MK/T/2019/1248

Ариљеметал ДОО Скопје

MK/T/2019/1249

Ариљеметал ДОО Скопје

MK/T/2019/1250

Ариљеметал ДОО Скопје

MK/T/2019/1251

Бобан Милошески

MK/T/2019/1190

Бобан Милошески

MK/T/2019/1191

ВИЗБА ВАЛАНДОВО

MK/T/2019/1080

ВИНО ЖУПА АД

MK/T/2019/1198

ВИНО ЖУПА АД

MK/T/2019/1200

Георгиевска Виолета

MK/T/2019/1090

Горан Сиљаноски

MK/T/2019/0887

ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР ДООЕЛ Струмица

MK/T/2019/1202

ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ

MK/T/2019/1079

Драган Живковиќ

MK/T/2019/1318

Драган Павловиќ Латас

MK/T/2019/1039

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1192

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1193

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1059

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1060
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Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1061

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1062

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1063

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1064

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

MK/T/2019/1065

Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ

MK/T/2019/1206

Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ

MK/T/2019/1207

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на
мало и големо ЖИТО БИТОЛА ДООЕЛ - Битола

MK/T/2019/1196

Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје

MK/T/2019/1103

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2018/0677

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ
Скопје

MK/T/2018/0675

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ
Скопје

MK/T/2018/0676

Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје

MK/T/2019/1306

Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје

MK/T/2019/1307

Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОП НЕТ дооел увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/0821

Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/1315

Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1197

Друштво за производство, трговија, услуги издавање и печатење ИНТЕА-ПРЕСНОВАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/1256

Друштво за производство, услуги, угостителство, трговија и транспорт Глечер
Ивица Дооел увоз-извоз Куманово

MK/T/2019/1174

Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА
ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1175

Друштво за трговија и големо мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/1314

Друштво за трговија и услуги КАНТИНА МТСД ДОО Скопје

MK/T/2019/1254

Друштво за трговија и услуги КАНТИНА МТСД ДОО Скопје

MK/T/2019/1255

Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ

MK/T/2019/1201

Друштво за трговија и услуги ТЕЛЕДОЦ МК ДОО Скопје

MK/T/2019/1209

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/1257

Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово

MK/T/2019/1181

Друштво за услуги и трговија и производство ЕСНАФ КОРЗО увоз-извоз ДОО
Битола

MK/T/2019/1134

Друштво со ограничена одговорност за производство, услуги и трговија на
големо и мало ФРУИТ ЏУИЦЕ увоз-извоз ДОО Ресен

MK/T/2019/1322

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.

MK/T/2019/1151

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ, КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО

MK/T/2019/1161
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НАСЛЕДСТВО РИЗНИЦА Куманово
Здружение на граѓани за подршка на младите МЛАДИНСКА ГЕРИЛА Скопје

MK/T/2019/1205

Здружение на граѓани за спорт и рекреација - ФИРС Скопје

MK/T/2019/1204

КОЛОР КОМЕРЦ дооел - Скопје

MK/T/2019/1071

Лаакко Сања

MK/T/2019/1019

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

MK/T/2019/1147

СКВЕР ДООЕЛ

MK/T/2019/1182

Серафимов Петар

MK/T/2019/1213

ТДПТУ MС-КОМ 1" ДОО Струга
Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с.
Стајково Богданци MK/T/2019/1111

MK/T/2019/1097
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18),
Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените
права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги
(Ничанска) и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 27976

(151) 20/12/2019

лакови за нокти, украси за нокти,

(210) TM 2015/42

(220) 20/01/2015

производи за нега на нокти како што се

(181) 20/01/2025
(450) 31/12/2019
(732) LONDESSA SRB, z.t.r. Heroja
Durakica 10, 32103 Cacak , RS

препарати за измивање на површината на
ноктите, козметички креми за површината

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

ноктите, подлога за лакови за нокти,
заштитни премази за лак за нокти,

(540)

препарати за отстранување на лак за

на ноктите, препарати за полирање на
ноктите, препарати за стврднување на

нокти од рацете и нозете, препарати за
зајакнување и зацврстување на ноктите,

LONDESSA
(551) индивидуална

препарати за продолжување на нокти,
зацврстувачи на лак за нокти, препарати

(510, 511)
кл. 3 парфимерија, етерични масла,

против создавање на заноктици,
препарати против жолтило на нокти,

козметика, лосиони за коса; парфеми,
етерични масла, парфем со мирис на

вештачки нокти; препарати за сончање,

јантар, ароматични есенцијални масла,
препарати за миризливи купки, етерични

нега на кожата пред и после сончање,
креми и восоци за депилација

масла од кедар, етерични масла од лимон,

кл. 21 стаклени производи, порцелан,
фајанс, грнчарски предмети, боци,

колонска вода, екстракти од цвеќе
[парфеми], бази за парфеми,

шишиња, шишенца кои не се од
племенити материјали, стаклени шишенца

парфимериски препарати за освежување
на просторот, парфимериски јонин, масло

со чеп, стаклени шишенца и садови,

од јасмин, масло од лаванда, вода од
лаванда, лосиони за козметичка употреба,

шишенца за масло кои не се од племенити
материјали, стаклени боци (контејнери),

нане за парфимерија, масла за козметичка

шишиња во облик на тиква, козметички
прибор, емајлирано стакло, опал стакло,

употреба, масла за парфеми и мириси,
масла за тоалетна употреба, масло од

млечно стакло, бојосана стакларија,
порцелански производи, уреди за

роза, миризлива вода, терпени (етерични
масла), тоалетни води, тоалетни

распрскување

препарати, бои за коса, производи за
боење и белење на коса (бланшови),

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето; управување со работата,

хидрогени, шампони за коса, балзами за

канцелариски работи; сметководствени
работи и контрола на работење,

коса, маски и креми за коса, масла за коса,
гелови за обликување на коса, силиконски

рекламирање и маркетинг; анализа на
цените, бизнис проценки, помош во

капки и препарати за заштита и нега на
коса, спрејови за коса, спрејови за боење

водењето бизнис, аукции, истражувања,

на коса, спрејови за давање сјај на косата;
декоративна козметика, црвило за сјај,

испитувања, собирање и систематизација
на информации во компјутерски бази на

сјајила за усни, сенки, руменила, маскари,

податоци, обезбедување на комерцијални
бизнис информации со помош на

туш за очи (еуеНпег), течна и камена
пудра, коректори, балзами за усни, креми

компјутерски бази на податоци,
претставување на производите, економски

и лосиони за раце, лице и стапала;
козметички моливи за очи, усни и нокти;
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прогнози, бизнис експертизи,

на ноктите, препарати за полирање на

организирање на саеми и изложби во

ноктите, препарати за стврднување на

комерцијални или рекламни цели,
испитување на пазарот, маркетинг студии;

ноктите, подлога за лакови за нокти,
заштитни премази за лак за нокти,

комерцијални работи за остварување на
функцијата на прометна стоки и услуги;

препарати за отстранување на лак за
нокти од рацете и нозете, препарати за

услуги на продажба и промет на големо и
мало на следниве производи: услуги на

зајакнување и зацврстување на ноктите,
препарати за продолжување на нокти,

каталошка продажба и тоа парфимерии,

зацврстувачи на лак за нокти, препарати

етерични масла, козметика, лосиони за
коса;парфеми, етерични масла, парфем со

против создавање на заноктици,
препарати против жолтило на нокти,

мирис на јантар, ароматични есенцијални
масла, препарати за миризливи купки,

вештачки нокти; препарати за сончање,
нега на кожата пред и после сончање,

етерични масла од кедар, етерични масла
од лимон, колонска вода, екстракти од

креми и восоци за депилација, Стаклени
производи, порцелан, фајанс, грнчарски

цвеќе [парфеми], бази за парфеми,

предмети, боци, шишиња, шишенца кои не

парфимериски препарати за освежување
на просторот, парфимериски јонин, масло

се од племенити материјали, стаклени
шишенца со чеп, стаклени шишенца и

од јасмин, масло од лаванда, вода од
лаванда, лосиони за козметичка употреба,

садови, шишенца за масло кои не се од
племенити материјали, стаклени боци

нане за парфимерија, масла за козметичка
употреба, масла за парфеми и мириси,

(контејнери), шишиња во облик на тиква,
козметички прибор, емајлирано стакло,

масла за тоалетна употреба, масло од

опал стакло, млечно стакло, бојосана

роза, миризлива вода, терпени (етерични
масла), тоалетни води, тоалетни

стакларија, порцелански производи, уреди
за распрскување; услуги на продажба по

препарати, бои за коса, производи за
боење и белење на коса (бланшови),

пат на интернет; групирање во корист на
други, на различни производи заради

хидрогени, шампони за коса, балзами за
коса, маски и креми за коса, масла за коса,

овозможување потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки во

гелови за обликување на коса, силиконски

канцеларии и згради, конгресни центри,

капки и препарати за заштита и нега на
коса, спрејови за коса, спрејови за боење

трговски центри или продавници за
продажба на стока на големо, по пат на

на коса, спрејови за давање сјај на косата;
декоративна козметика, црвило за сјај,

каталози за нарачка по пошта или преку
електронските медиуми, или по пат на веб

сјајила за усни, сенки, руменила, маскари,
туш за очи (еуеПпег), течна и камена

глобалната комуникациска мрежа за
продажба на разни стоки; правење на

пудра, коректори, балзами за усни, креми

листи на електронска пошта; услуги на

и лосиони за раце, лице и стапала;
козметички моливи за очи, усни и нокти;

овозможување нарачки по пат на пошта,
телефон и сите други видови на

лакови за нокти, украси за нокти,
производи за нега на нокти како што се

комуникации и телекомуникации; дирекно
рекламирање; советодавни услуги за

препарати за измивање на површината на
ноктите, козметички креми за површината

бизнис работење и услуги за бизнис
менаџмент; услуги за изложување на
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стока; услуги за рекламирање;

на просторот, парфимериски јонин, масло

маркетиншки и промотивни услуги,

од јасмин, масло од лаванда, вода од

анализа и истражување на пазарот;
поттикнувачки наградни програми,

лаванда, лосиони за козметичка употреба,
нане за парфимерија, масла за козметичка

поттикнувачка наградна програма за
корисниците на кредитни картички;

употреба, масла за парфеми и мириси,
масла за тоалетна употреба, масло од

водење програма за воспоставување и
одржување лојалност на купувачи; услуги

роза, миризлива вода, терпени (етерични
масла), тоалетни води, тоалетни

на агенции за увози и извоз, набавување и

препарати, бои за коса, производи за

купување на стока за бизнис потреби,
уредување излози; вклучувајќи и давање

боење и белење на коса (бланшови),
хидрогени, шампони за коса, балзами за

на сите претходно наведени услуги по
електронски пат или оп-Ппе компјутерски

коса, маски и креми за коса, масла за коса,
гелови за обликување на коса, силиконски

бази на податоци или по пат на интернет;
услуги на давање информации,

капки и препарати за заштита и нега на
коса, спрејови за коса, спрејови за боење

советодавни услуги и услуги на консалтинг

на коса, спрејови за давање сјај на косата;

во врска со претходно наведените услуги,
сето тоа опфатено со класа 35

декоративна козметика, црвило за сјај,
сјајила за усни, сенки, руменила, маскари,

(111) 27977

(151) 20/12/2019

туш за очи (еуеНпег), течна и камена
пудра, коректори, балзами за усни, креми

(210) TM 2015/43

(220) 20/01/2015
(181) 20/01/2025

и лосиони за раце, лице и стапала;
козметички моливи за очи, усни и нокти;

(450) 31/12/2019
(732) LONDESSA SRB, z.t.r. Heroja
Durakica 10, 32103 Cacak , RS

лакови за нокти, украси за нокти,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

ноктите, козметички креми за површината
на ноктите, препарати за полирање на

(540)

ноктите, препарати за стврднување на
ноктите, подлога за лакови за нокти,

производи за нега на нокти како што се
препарати за измивање на површината на

заштитни премази за лак за нокти,
(591) црвена, бела, црна

препарати за отстранување на лак за
нокти од рацете и нозете, препарати за

(551) индивидуална
(510, 511)

зајакнување и зацврстување на ноктите,
препарати за продолжување на нокти,

кл. 3 парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса; парфеми,

зацврстувачи на лак за нокти, препарати
против создавање на заноктици,

етерични масла, парфем со мирис на

препарати против жолтило на нокти,

јантар, ароматични есенцијални масла,
препарати за миризливи купки, етерични

вештачки нокти; препарати за сончање,
нега на кожата пред и после сончање,

масла од кедар, етерични масла од лимон,
колонска вода, екстракти од цвеќе

креми и восоци за депилација
кл. 21 стаклени производи, порцелан,

[парфеми], бази за парфеми,

фајанс, грнчарски предмети, боци,
шишиња, шишенца кои не се од

парфимериски препарати за освежување
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племенити материјали, стаклени шишенца

употреба, масла за парфеми и мириси,

со чеп, стаклени шишенца и садови,

масла за тоалетна употреба, масло од

шишенца за масло кои не се од племенити
материјали, стаклени боци (контејнери),

роза, миризлива вода, терпени (етерични
масла), тоалетни води, тоалетни

шишиња во облик на тиква, козметички
прибор, емајлирано стакло, опал стакло,

препарати, бои за коса, производи за
боење и белење на коса (бланшови),

млечно стакло, бојосана стакларија,
порцелански производи, уреди за

хидрогени, шампони за коса, балзами за
коса, маски и креми за коса, масла за коса,

распрскување

гелови за обликување на коса, силиконски

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето; управување со работата,

капки и препарати за заштита и нега на
коса, спрејови за коса, спрејови за боење

канцелариски работи; сметководствени
работи и контрола на работење,

на коса, спрејови за давање сјај на косата;
декоративна козметика, црвило за сјај,

рекламирање и маркетинг; анализа на
цените, бизнис проценки, помош во

сјајила за усни, сенки, руменила, маскари,
туш за очи (еуеПпег), течна и камена

водењето бизнис, аукции, истражувања,

пудра, коректори, балзами за усни, креми

испитувања, собирање и систематизација
на информации во компјутерски бази на

и лосиони за раце, лице и стапала;
козметички моливи за очи, усни и нокти;

податоци, обезбедување на комерцијални
бизнис информации со помош на

лакови за нокти, украси за нокти,
производи за нега на нокти како што се

компјутерски бази на податоци,
претставување на производите, економски

препарати за измивање на површината на
ноктите, козметички креми за површината

прогнози, бизнис експертизи,

на ноктите, препарати за полирање на

организирање на саеми и изложби во
комерцијални или рекламни цели,

ноктите, препарати за стврднување на
ноктите, подлога за лакови за нокти,

испитување на пазарот, маркетинг студии;
комерцијални работи за остварување на

заштитни премази за лак за нокти,
препарати за отстранување на лак за

функцијата на прометна стоки и услуги;
услуги на продажба и промет на големо и

нокти од рацете и нозете, препарати за
зајакнување и зацврстување на ноктите,

мало на следниве производи: услуги на

препарати за продолжување на нокти,

каталошка продажба и тоа парфимерии,
етерични масла, козметика, лосиони за

зацврстувачи на лак за нокти, препарати
против создавање на заноктици,

коса;парфеми, етерични масла, парфем со
мирис на јантар, ароматични есенцијални

препарати против жолтило на нокти,
вештачки нокти; препарати за сончање,

масла, препарати за миризливи купки,
етерични масла од кедар, етерични масла

нега на кожата пред и после сончање,
креми и восоци за депилација, Стаклени

од лимон, колонска вода, екстракти од

производи, порцелан, фајанс, грнчарски

цвеќе [парфеми], бази за парфеми,
парфимериски препарати за освежување

предмети, боци, шишиња, шишенца кои не
се од племенити материјали, стаклени

на просторот, парфимериски јонин, масло
од јасмин, масло од лаванда, вода од

шишенца со чеп, стаклени шишенца и
садови, шишенца за масло кои не се од

лаванда, лосиони за козметичка употреба,
нане за парфимерија, масла за козметичка

племенити материјали, стаклени боци
(контејнери), шишиња во облик на тиква,
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козметички прибор, емајлирано стакло,

(181) 10/05/2028

опал стакло, млечно стакло, бојосана

(450) 31/12/2019
(732) Фонд за иновации и технолошки
развој бул.„Гоце Делчев“ бб, 1000,

стакларија, порцелански производи, уреди
за распрскување; услуги на продажба по
пат на интернет; групирање во корист на
други, на различни производи заради

Скопје, MK

овозможување потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки во

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

канцеларии и згради, конгресни центри,
трговски центри или продавници за
продажба на стока на големо, по пат на
каталози за нарачка по пошта или преку
електронските медиуми, или по пат на веб
глобалната комуникациска мрежа за
продажба на разни стоки; правење на
листи на електронска пошта; услуги на
овозможување нарачки по пат на пошта,
телефон и сите други видови на

(591) зелена, бела, кафена и портокалова
(551) индивидуална

комуникации и телекомуникации; дирекно
рекламирање; советодавни услуги за

(510, 511)
кл. 36 инвестициони фондови,

бизнис работење и услуги за бизнис
менаџмент; услуги за изложување на

финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии
кл. 42 научни и технолошки услуги и

стока; услуги за рекламирање;
маркетиншки и промотивни услуги,
анализа и истражување на пазарот;

истражувања и планирање поврзано со
нив, изработка и развој на компјутерски

поттикнувачки наградни програми,
поттикнувачка наградна програма за

софтвер, електронско зачувување
податоци, изработка на компјутерски

корисниците на кредитни картички;
водење програма за воспоставување и

програми, компјутерско програмирање,
софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа
како услуга (РааЅ), алатки за пребарување

одржување лојалност на купувачи; услуги
на агенции за увози и извоз, набавување и
купување на стока за бизнис потреби,

за интернет; анализа на компјутерски
системи; изнајмување веб сервери;

уредување излози; вклучувајќи и давање
на сите претходно наведени услуги по

изнајмување компјутерски програми,
изработка на компјутерски програми,

електронски пат или оп-Ппе компјутерски
бази на податоци или по пат на интернет;

инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци,
компјутери, компјутерски програми

услуги на давање информации,
советодавни услуги и услуги на консалтинг
во врска со претходно наведените услуги,

(изнајмување компјутерски програми),
компјутерски програми (изработка на

сето тоа опфатено со класа 35
(111) 27810

(151) 10/12/2019

(210) TM 2018/451

(220) 10/05/2018

компјутерски програми), компјутерски
програми (инсталирање на компјутерски
програми), компјутерски програми
(одржување на компјутерски програми),
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компјутерски програми (осовременување

нив, изработка и развој на компјутерски

на компјутерски програми), компјутерски

софтвер, електронско зачувување

програми (умножување компјутерски
програми), компјутерски програми

податоци, изработка на компјутерски
програми, компјутерско програмирање,

(советување за компјутерски програми),
компјутерско програмирање, конверзија на

софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа
како услуга (РааЅ), алатки за пребарување

податоци од физички на електронски
носачи, програми, сервери, размена на

за интернет; анализа на компјутерски
системи; изнајмување веб сервери;

компјутерски програми и податоци,

изнајмување компјутерски програми,

програмирање компјутерски системи
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

изработка на компјутерски програми,
инсталирање на компјутерски програми,

пијалоци

компјутерски бази на податоци,
компјутери, компјутерски програми

(111) 27809

(151) 10/12/2019

(210) TM 2018/452

(220) 10/05/2018

(изнајмување компјутерски програми),
компјутерски програми (изработка на

(181) 10/05/2028

компјутерски програми), компјутерски

(450) 31/12/2019
(732) Фонд за иновации и технолошки

програми (инсталирање на компјутерски
програми), компјутерски програми

развој бул.„Гоце Делчев“ бб, 1000,
Скопје, MK

(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

на компјутерски програми), компјутерски
програми (умножување компјутерски

(540)

програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),
компјутерско програмирање, конверзија на
податоци од физички на електронски
носачи, програми, сервери, размена на
компјутерски програми и податоци,
програмирање компјутерски системи

(591) сина, бела, виолетова, зелена и
црна

(111) 27975

(151) 17/12/2019

(210) TM 2018/453

(220) 10/05/2018

(181) 10/05/2028
(450) 31/12/2019
(732) Фонд за иновации и технолошки
развој бул.„Гоце Делчев“ бб, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 инвестициони фондови,
финансирање на проекти, обезбедување

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

фондови за развој на нови технологии
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања

(540)

ПРИСТАПП ТРАНСПОРТ

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 36 инвестициони фондови,

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.

финансирање на проекти, обезбедување

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул.

фондови за развој на нови технологии
кл. 42 научни и технолошки услуги и

Македонски просветители 8, Охрид
(540)

истражувања и планирање поврзано со
нив, изработка и развој на компјутерски
софтвер, електронско зачувување
податоци, изработка на компјутерски
програми, компјутерско програмирање,

(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална

софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа
како услуга (РааЅ), алатки за пребарување

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

за интернет; анализа на компјутерски
системи; изнајмување веб сервери;

работењето; управување со работата;
канцелариски работи.
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

изнајмување компјутерски програми,
изработка на компјутерски програми,
инсталирање на компјутерски програми,

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

компјутерски бази на податоци,
компјутери, компјутерски програми

кл. 38 Телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(изнајмување компјутерски програми),
компјутерски програми (изработка на

истражување и планирањето поврзани со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

компјутерски програми), компјутерски
програми (инсталирање на компјутерски

хардвер и софтвер

програми), компјутерски програми
(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување
на компјутерски програми), компјутерски
програми (умножување компјутерски

(111) 28007

(151) 25/12/2019

(210) TM 2018/624

(220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028

(450) 31/12/2019
(732) Апостолски Горан ул. Абас Емин

програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),

бр. 33, Охрид, MK

компјутерско програмирање, конверзија на

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.

податоци од физички на електронски
носачи, програми, сервери, размена на

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул.
Македонски просветители 8, Охрид

компјутерски програми и податоци,
програмирање компјутерски системи

(540)

(111) 28006

(151) 25/12/2019

(591) црна, бела, темно црвена, кафена

(210) TM 2018/623

(220) 25/06/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 25/06/2028
(450) 31/12/2019
(732) SHOPPING USA/EU LIMITED
LIABILITY COMPANY 117 E GIBBONS ST

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи.

LINDEN, NEW JERSEY 07036-2957, US

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
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недвижен имот

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.

кл. 38 Телекомуникации

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзани со

(540)

„Возиме со најдобрите!“

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

хардвер и софтвер
(111) 27903

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/238

(220) 20/02/2019
(181) 20/02/2029

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематогравски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство и

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

трговија ФЛАФИ ББ ДООЕЛ Скопје ул.
Баница бр. 3/2, Скопје, MK

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

(740) Адвокат Симона Костадинова ул.

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси;
машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(591) бела, розова, кафена

кл. 28 игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

(551) индивидуална
(510, 511)

другите класи; украси за елка
кл. 41 забава;спортски и културни

кл. 30 брашно и производство пд жита,
производство од тесто и слатки
кл. 35 рекалмирање, услуги на продажба

активности

на производи од тесто и слатки и трговија
во големопродажба и малопродажба
кл. 43 услуги за подготување на храна и
пијалоци
(111) 27973

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/268

(220) 27/02/2019

(111) 27971

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/269

(220) 27/02/2019
(181) 27/02/2029

(450) 31/12/2019
(732) Валентин ЛАТКОВСКИ ул.
Белчишка бр. 16А, Општина Карпош,
1000, Скопје, MK

(181) 27/02/2029
(450) 31/12/2019
(732) Валентин ЛАТКОВСКИ ул.
Белчишка бр. 16А, Општина Карпош,

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

„Driving with The Best!“

1000, Скопје, MK
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(551) индивидуална

инструменти за мерење тежина, мерење,

(510, 511)

сигнализирање, проверка (контрола),

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематогравски и оптички

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

обучување; апарати и инструменти за

снимање, пренос или репродукција на звук

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси;

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

дискови за снимање; автоматски машини и

гаснење пожар

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси;

кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, воздух или вода

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

кл. 28 игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

гаснење пожар
кл. 28 игри и играчки; предмети за

другите класи; украси за елка
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

гимнастика и спорт што не се опфатени со

спортски и културни активности

другите класи; украси за елка
кл. 41 забава;спортски и културни

(111) 27901

(151) 18/12/2019

активности

(210) TM 2019/271

(220) 27/02/2019
(181) 27/02/2029

(111) 27972

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/270

(220) 27/02/2019

(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска

(181) 27/02/2029

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(450) 31/12/2019
(732) Валентин ЛАТКОВСКИ ул.

Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK

Белчишка бр. 16А, Општина Карпош,
1000, Скопје, MK

(540)

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

Makozi Racing Internacional
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематогравски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
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(591) бела, нијанси на сина, нијанси на

(210) TM 2019/273

виолетова, жолта, зелена, розова

(220) 01/03/2019
(181) 01/03/2029

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2019
(732) Бијељанин Никола ул. Аминта

кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење, средства за

Трети бр. 25, 1000, Скопје, MK

чистење, полирање, сапуни, шампони,
течни детергенти, течни сапуни, омекнувач

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28
лок.8, 1000, Скопје

за алишта, парфимерија, средства за

(540)

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

сончање, средства по сончање, етерични
масла, козметички производи, влажни
марамчиња за чистење, влажни
марамчиња за козметички цели, лосиони
за коса, лосиони за тело, креми за лице,
препарати за нега на заби, детска

(591) црна, бела, зелена
(551) индивидуална

козметика, детска паста за заби, бебешки

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и

марамчиња импрегнирани со средства за
чистење, масло од лаванда, масла за

погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и

козметички цели, козметички средства со
масло од лаванда, бебешка пудра,

трансмисиски елементи (освен за

пенливо средство за бањање, пена за
миење раце и лице, стапчиња обложени

сувоземни возила), земјоделски направи
(кои не се рачни), инкубатори за јајца

со памук за козметичка употреба,

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за
јадење, ладно оружје, жилети

хидратантен крем, хидратантно млеко

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,

ладење, сушење, вентилација,

печатени работи, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за

снабдување со вода и за санитарни
намени

канцелариски и куќна употреба, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот), материјали за обука и настава
(освен апарати), пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/274

(220) 01/03/2019
(181) 01/03/2029

(450) 31/12/2019
(732) ДАН-ФОАМ АПС Холмелунд 43,
Ааруп, 5560, DK

класи, блокови за печатење, каталози,
хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии
за пакување, календари, пенкала, печати,

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2

постери, флаери, списанија, подлоги за
повивање, рекламен материјал, одредени

кат 3, 1000, Скопје
(540)

хартиени производи за една употреба,
честитки, коверти
(111) 27855

(111) 27804

TEMPUR
(551) индивидуална

(151) 10/12/2019

(510, 511)
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кл. 10 хируршки, медицински, забарски и

фластери, материали за завои, пелени

ветеринарни апарати и инструменти,

вклучувајќи тие од хартии и текстил,

вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; хируршки

бебешки пелени од хартија, бебешки
пелени од текстил, бебешки марамчиња

материјали за шиење
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;

од хартија, бебешки пелени од хартија,
бебешки пелени од текстил, пелени за

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови

животни
кл. 16 производи од хартија или целулоза,

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова

пелени

коска, китова коска, школки, килибар,
седеф, морска пена и замените за сите

(111) 27816

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/279

(220) 05/03/2019
(181) 05/03/2029

овие материјали или производи од
пластика

(450) 31/12/2019
(111) 28011

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/275

(220) 01/03/2019

(300)
(732) Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

(181) 01/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) N.T.P. "Butterfly" Rr. B.G. Sylejmani,
Ferizaj, KS, XX

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe, Istanbul, TR

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

CORBINAL

1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27806

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/280

(220) 05/03/2019
(181) 05/03/2029

(450) 31/12/2019
(732) Спортско здружение на граѓани за
(591) зелена, бела, сина, розева
(554)

промоција и практикување на
јапонската вештина аикидо ПАТ КОН
МИРОТ (Хеива ено Мичи) Скопје ул.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, производи за нега на тело и

Скоевска бр. 95 - А, 1000, Скопје, MK

убавина, влажни пешкири за бришење од
целулоза и памук

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

кл. 5 санитарни производи, влажни
пешкири со медицински лосион или
дезинфектанти, влажни марамчиња за
хигиенски цели, дезинфективни сретства,
хигиенски улошки, хигиенски тампони,
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кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците
(111) 27904

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/282

(220) 05/03/2019
(181) 05/03/2029

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија и услуги

(591) црвена, црна
(551) индивидуална

НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с.
Дрслајца, 6330, Струга, MK

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

наставата; забава; спортски и културни
активности

Скопје

кл. 44 медицински услуги

(540)

кл. 45 безбедносни услуги за заштита на
имот и лица
(111) 27805

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/281

(220) 05/03/2019
(181) 05/03/2029

ZAUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 путер, путер од лешник, путер од
какао, путер од кикиритки, путер од
кокосов орев, путер од млеко, алгинати за
храна, бадеми мелени, масло од кокосов

(450) 31/12/2019
(732) Илија Манасиев ул. Скоевска бр.
95 - б, 1000, Скопје, MK

орев, масло од репка за исхрана,
кандирано овошје, снегулки од компири,
овошни желеа, џем од ѓумбир, морски

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

алги, јаткасто овошје (орев, бадем,
лешник), сушено и подготвувано овошје и

(540)

зеленчук
кл. 31 свежо овошје и зекенчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што
не се опфатени со другите класи,
ананасово семе, прополис за исхрана на
луѓето, пијалаци од какао со млеко, мед,
желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов
орев, алги
кл. 35 услуги на продажба на големо и на

(591) црвена, црна, жолта
(551) индивидуална

продажба на мало на: путер, путер од

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

лешник (органски лешник), путер од
лешник и какао, путер од лешник какао и

складирање стока; организирање

мед,путер од млеко, намаз од лешник и
канела, путер од какао, путер од

патувања
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кикиритки, путер од кокосов орев, путер од

No. 120, Huangpu Avenue West Road,

млеко, алгинати за храна, бадеми мелени,

Tianhe District, Guangzhou, CN

масло од кокосов орев, масло од репка за
исхрана, кандирано овошје, снегулки од

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

компири, овошни желеа, џем од ѓумбир,
морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем,

(540)

лешник), сушено и подготвувано овошје и
зеленчук, свежо овошје и зекенчук,
јаткасти плодови, семиња, зрнести
производи што не се опфатени со другите
класи, ананасово семе, прополис за
исхрана на луѓето, пијалаци од какао со
млеко, мед, желеа, бадемови колачи,
мусли, мушкатов орев, алги, храна од
органско потекло

(551) индивидуална

(111) 27970

(151) 17/12/2019

(510, 511)
кл. 3 парчиња тоалетен сапун; млеко за

(210) TM 2019/283

(220) 05/03/2019

чистење за козметичка употреба,

(181) 05/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија ул.

препарати за отсранување лак; кармини;
стапчиња обложени со памук за

Северна Македонија бр. 25 кат 4, 1000,
Скопје, MK

средства за чистење на забите; козметика
за животни

(540)

кл. 9 компјутерски периферни уреди;

козметичка употреба; козметички прибор;
парфеми; лепила за вештачки трепки;

Компјутерско глувче [опрема за обработка
на податоци], усб (usb) приклучоци; торби
за лаптопи; траки за мобилни телефони;
мобилни телефони; слушалици;
електронски читачи на книги; чепчиња за
уши за нуркачи; брави, електрични; очила
за сонце; полначи за телефони (батерии

(591) сина
(551) индивидуална

кои може да се полнат); заштитни
ракавици при несреќни случаи; апарати за

(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги и тргување со
хартии од вредност

емитување звук
кл. 18 портмонеа; ранци; торби за

(111) 27807

(151) 10/12/2019

пазарење;торби за плажа; куфери[багаж];
кутии за клучеви; футроли за кредитни

(210) TM 2019/287

(220) 06/03/2019
(181) 06/03/2029

картички; футроли за бизнис картички;
кожена подлога
кл. 21 кујнски прибор; стаклени плоснати

(450) 31/12/2019
(732) Guangzhou Renren Management

шишенца [садови] чешли; четки за нокти;
четки за заби; козметички прибор;

Consulting Co., Ltd. Room 2701, Floor 27,
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несесери; прибор за отстранување на
шминка; сунѓери за шминкање ; четки за

(450) 31/12/2019
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH

трепки; шишиња за вакумирање
кл. 25 долна облека ; кошули; вратоврски;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

облека; гаќи; водоотпорна облека;
ракавици [облека]; шалови; ремени

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

[облека]; капи за туширање; чорапи;
шамии; маски за спиење; обувки; бебешки

(540)

DIAROMIN

комплети [облека]; детска облека; појаси;

(551) индивидуална
(510, 511)

капи за капење; костуми за капење; капи
кл. 35 изнајмување рекламен простор;

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

советување за бизнис работење;
комерцијална администрација за

употреба

издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица; преговарање и скпучување
трговски трансакции за трети лица;

за трети лица [купување производи и
услуги за други фирми]; обезбедување

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

изнајмување штандови за продажба

(210) TM 2019/291

(220) 07/03/2019
(181) 07/03/2029

(220) 07/03/2019

d.o.o Nikšič ul. Njegoševa br. 18, Nikšič,
ME

онлајн пазар за купувачи и продавачи на
стоки и услуги; барање спонзорства;

(151) 10/12/2019

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/293

(181) 07/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Industrija piva i sokova "Trebjesa"

агенции за увоз и извоз; промовирање на
продажба за трети лица; услуги за набавка

(111) 27845

(111) 27818

(540)

(450) 31/12/2019
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) светло зелена, темно зелена, жолта,
бела

MEGLUCON
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво
(lager), портер пиво (porter), але пиво (ale);

употреба

минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и

(111) 27851

(151) 10/12/2019

овошни џусеви; сирупи и други препарати

(210) TM 2019/292

(220) 07/03/2019
(181) 07/03/2029

за производство на напитоци
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(111) 27819

(151) 10/12/2019

(111) 27802

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/294

(220) 07/03/2019

(210) TM 2019/296

(220) 07/03/2019

(181) 07/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Industrija piva i sokova "Trebjesa"
d.o.o Nikšič ul. Njegoševa br. 18, Nikšič,

(181) 07/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Colgate-Palmolive Company, (a
Delaware Corporation) 300 Park Avenue,

ME

New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

(540)

COLGATE MAX PURE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедикаментозна паста за заби и
немедикаментозно средство за плакнење
уста

(591) светло зелена, темно зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

минерални и газирани води и други без-

(220) 07/03/2019

(220) 07/03/2019

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

за производство на напитоци
(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/297

(740) Друштво за застапување од областа

алкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни џусеви; сирупи и други препарати

(210) TM 2019/295

(151) 10/12/2019

(181) 07/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Ty Inc. 280 Chestnut Ave., 60559
Westmont Illinois, US

кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво
(lager), портер пиво (porter), але пиво (ale);

(111) 27823

(111) 27860

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TY
(551) индивидуална

(181) 07/03/2029

(510, 511)
кл. 28 плишани играчки

(450) 31/12/2019
(732) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

(111) 27803

(151) 10/12/2019

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(210) TM 2019/300

(220) 08/03/2019

(181) 08/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Colgate-Palmolive Company, (a
Delaware corporation) 300 Park Avenue,

LYSOBACT P SPRAY
(551) индивидуална
(510, 511)

New York, N. Y. 10022, US

кл. 5 фармацевтски производи
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

(540)

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

COLGATE MAX SHINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедикаментозна паста за заби и
немедикаментозно средство за плакнење
уста
(111) 27859

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/302

(220) 11/03/2019
(181) 11/03/2029

(591) сина, виолетова, бела, златна,
кафена, жолта

(450) 31/12/2019
(732) ДАЛВИНА дооел с. Хамзали, 2431

(551) индивидуална
(510, 511)

Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

кл. 30 вафел производи (наполитанки)

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
вафел производи (наполитанки);услуги на

(540)

продажба на големо врзани за вафел
производи (наполитанки)

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни напитоци, напитоци од

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 огласување; водење на работење;

(220) 11/03/2019

(220) 11/03/2019

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

работи

(210) TM 2019/305

(210) TM 2019/306

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.
Скоевска бр. 1, 2000, Штип, MK

управување со работи; канцелариски

(151) 25/12/2019

(151) 25/12/2019

(181) 11/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство и
трговија на големо и мало СТЕЛ

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на напитоци

(111) 28008

(111) 28009

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

(181) 11/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство и
трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.
Скоевска бр. 1, 2000, Штип, MK
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(111) 27808

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/308

(220) 11/03/2019

(181) 11/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Стефановски Кристијан ул. Мирка
Гинова бр.1 , 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) сина, сива, бела, златна, кафена,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 вафел производи (наполитанки)
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
вафел производи (наполитанки);услуги на
продажба на големо врзани за вафел

(591) црна, бела, портокалова, темно

производи (наполитанки)

сина, зелена
(551) индивидуална

(111) 28010

(151) 19/12/2019

(210) TM 2019/307

(220) 11/03/2019
(181) 11/03/2029

(510, 511)
кл. 16 весници, печатени изданија,
публикации; хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите
класи, печатени работи, книговезнички

(450) 31/12/2019
(300)
(732) Друштво за производство и

материјал, печатарски букви, клишиња,
печатени изданија, печатарски производи,

трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.

брошури, фотографии, известувања,
книги, нацрти, магазини

Скоевска бр. 1, 2000, Штип, MK

кл. 35 рекламирање, водење на

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; односи со јавноста;

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

медиумска презентација; бизнис
информации, бизнис консултирање

(540)

VERONA RUBI

(професионално бизнис консултирање);
бизниз менаџмент кај уметничките

(551) индивидуална

професии; демонстрација на производи,

(510, 511)
кл. 30 вафел, вафел производи

ангажирање манекенки за рекламирање
или промовирање производи; барање

(наполитанки), слатки и десерти
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

спонзорства; вработување персонал,
информации за дејноста, информатички

вафли, вафли производи (наполитанки),
слатки и десерти; услуги на продажба на
големо врзани за вафли, вафеч производи

картотеки (водење на информатичките
картотеки), издавање лиценци за стоки и

(наполитанки), слатки и десерти

услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за
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стоки и сулуги за други лица), медиуми за

видеоленти и монтажа на видеоленти),

комуникација, маркетинг услуги, изложби

водење концерти (организирање и водење

(организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели,

концерти), електронско издаваштво,
забава (планирање на забава),

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите, изнајмување рекламен

информации за образовни и забавни
настани, известување за забави, звучни

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),

записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори

информативни агенции; комуникациски

на убавици); изнајмување

медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за

кинематографски филмови, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување

малопродажба; on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со

сценски декор, изнајмување уреди за
осветлување за театарска сценографија и

јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување

телевизиски студија, изнајмување
филмски проектори и прибори,

рекламни текстови, дејности, плакатирање

конференции (организирање и водење

/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,

конференции), микрофилмување
[снимање микрофилмови], монтажа на

пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

видеоленти, он-лајн публикување
електронски книги и списанија,

рекламирање по пат на радио
рекламирање по пат на телевизија,

обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се

рекламни огласи (ширење на рекламни

даунлодираат, објавување текстови, со

огласи), организирање трговски саеми за
комерцијални или рекпамни цели, ширење

исклучок на рекламни текстови,
образование (информирање за

на рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени

образование), организирање саеми,
организирање натпревари, организирање

материјали, примероци), обработка на
текстови, организирање дејности и

и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми, спортски

советување за организирање; советување

натпревари, организирање исложби за

за бизнис работење и организација;
телевизиско рекламирање; уметнички

културни или образовни цели,
презентација на дела од визуелна

професии (бизнис менаџмент кај
уметничките професии)

уметност или литература пред јавноста за
забавни или образовни цели, изложби

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; услуги за

(организирање изложби за културни или
образаовни цели), пишување текстови што

продукција на радио и телевизиски

не се рекламни, подготвување и

програми, забавни програми. шоу
програми (продукција на шоу програми);

емтиување на вести, преведување,
публикации и дистрибуција на печатени

резервирање места за шоу програми;
организирање шоу програми [импресарио

медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и

услуги]; видеокамери (изнајмување видео
камери), видеоленти (изнајмување

водење на разговорите), разонода,
текстови (пишување текстови) што не се
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рекламни текстови, продавање на билети,

(111) 27821

(151) 10/12/2019

услуги на репортери, услуги на пишување

(210) TM 2019/310

(220) 12/03/2019

сценарија, услуги на студија за снимање,
телевизиска забава, студија, услуги на
естрадни уметници [забавувачи], услуги на
компонирање музика; телевизиски

(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA

програми (продукција на радио и
телевизиски програми), титлување

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

филмови, услуги на фотографија,

(540)

фотографски репортажи, тонски снимки
(изнајмување на тонските снимки),

CITALEA
(551) индивидуална

филмови (изнајмување на филмовите);
прикажување филмови; синхронизација;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

филмски студија; конгреси (организирање
и водење на конгреси), конференции
(организирање и водење на конференции),
лотарии (организирање лотарии), ноќни
клубови; одржување претстави во живо
(111) 27974

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/309

(220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029

(111) 27820

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/311

(220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029

(450) 31/12/2019
(732) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(450) 31/12/2019
(732) ПРИНЦИП КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ
ул. 50-та Дивизија бр. 43/3, Скопје, MK

(540)

LYNASE
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27813

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/312

(220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029

(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(591) зелена, бела, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

кл. 29 маслинки (конзервирани)
кл. 31 маслинки
кл. 35 услуги при продажба на мало и

(540)

големо со маслинка

(551) индивидуална
(510, 511)

HEETS YELLOW SELECTION
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кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

цигари и електронски уреди за

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

(540)

HEETS BRONZE SELECTION

тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

(551) индивидуална
(510, 511)

не се користат во медицински

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

пушење;тутун, сиров или

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

мотање на цигари,
запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек

производи од тутун за загревање,

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација;раствори од течен

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

пушење;електронски цигари;електронски

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација

електронски уреди и нивни делови за

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

горенаведените производи кои се

цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

цигари како замена за традиционални

загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари
(111) 27814

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/313

(220) 12/03/2019

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се

(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари
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(111) 27846

(151) 10/12/2019

горенаведените производи кои се

(210) TM 2019/314

(220) 12/03/2019

вклучени во класата 34;апарати за

(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(111) 27812

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/315

(220) 12/03/2019

полнење на електронски цигари

КУМАНОВО

(181) 12/03/2029

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

HEETS AMBER SELECTION

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(551) индивидуална

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или

(540)

HEETS TURQUOISE
SELECTION

преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

(551) индивидуална

тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или

хартија за цигари и туби, филтери за

преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

мотање на цигари,
запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

загревање на цигари ипи тутун со цел за

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација;раствори од течен

и пепелници, лулиња, џебни машинки за

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за

мотање на цигари,
запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

цигари;електронски уреди за инхалација

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

никотин за инхалација;раствори од течен

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за

никотин за електронски
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цигари;електронски уреди за

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

пушење;електронски цигари;електронски

тутун за џвакање, бурмут, кретек

цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

горенаведените производи кои се

мотање на цигари,

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за

(111) 27852

(151) 10/12/2019

ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација;раствори од течен

(210) TM 2019/316

(220) 12/03/2019

никотин за електронски

(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

КУМАНОВО

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се

цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација

вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари
(111) 27854

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/317

(220) 12/03/2019

(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(591) сива, сите нијанси на сива

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(551) индивидуална
(510, 511)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

HEETS SIENNA SELECTION
(551) индивидуална
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(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

(540)

HEETS SILVER SELECTION

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек

(551) индивидуална
(510, 511)

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

пушење;тутун, сиров или

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,

цигари;електронски уреди за

запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

електронски уреди и нивни делови за

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски

за електронски цигари;делови и опрема за

цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

цигари како замена за традиционални

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

полнење на електронски цигари
(111) 27848

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/318

(220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

полнење на електронски цигари
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(111) 27849

(151) 10/12/2019

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи

(210) TM 2019/319

(220) 12/03/2019

за електронски цигари;делови и опрема за

(181) 12/03/2029
(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

полнење на електронски цигари

КУМАНОВО

(111) 27811

(151) 10/12/2019

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2019/320

(220) 12/03/2019
(181) 12/03/2029

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

(450) 31/12/2019
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
(591) сива, сите нијанси на сива

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или

(540)

преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,
запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

(591) сива, сите нијанси на сива
(551) индивидуална

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,

никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски
цигари;електронски уреди за

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои

цигари;електронски уреди за инхалација

не се користат во медицински

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
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цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

и пепелници, лулиња, џебни машинки за

кл. 35 огласување; водење на работење;

мотање на цигари,
запалки;кибрити;стапчиња од тутун,

управување со работи; канцелариски
работи

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

(111) 27853

(151) 10/12/2019

загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

(210) TM 2019/328

(220) 14/03/2019
(181) 14/03/2029

никотин за инхалација;раствори од течен

(450) 31/12/2019
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

вапоризатори за пушачи, производи од

BORTECADE

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за

(551) индивидуална
(510, 511)

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари
(111) 27817

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/326

(220) 14/03/2019
(181) 14/03/2029

(111) 27815

(151) 10/12/2019

(210) TM 2019/331

(220) 15/03/2019
(181) 15/03/2029

(450) 31/12/2019
(732) Друштво затрговија на големо и
мало и производство НЕНИ КОМПАНИ

(450) 31/12/2019
(732) Лидија Балтовска ул. Франклин

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Кеј 13
Ноември 3/23 ГТЦ, 1000, Скопје, MK

Рузвелт 22, 1000, Скопје, MK

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и

(591) сива, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

други безалкохолни напитоци, напитоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на напитоци
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кл. 18 кожа и имитација на кожа и

пушачи; електронски направи и нивните

производите од нив кои не се опфатени со

делови со цел за загревање на тутун

другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;

(111) 27824

(151) 25/12/2019

стапови за одење; камшици и сарачки
производи

(210) TM 2019/393

(220) 01/04/2019
(181) 01/04/2029

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на

(450) 31/12/2019
(300) 33932 28/03/2019 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai

работење; управување со работи;
канцелариски работи, услуги при
продажба на големо и мало на облека,

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

обувки и капи, кожа и имитација на кожа и
производите

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(111) 27822

(151) 25/12/2019

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2019/392

(220) 01/04/2019

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(181) 01/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House, 4 Temple Place,

(551) индивидуална

London WC2R 2PG, GB

(510, 511)

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

(540)

цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,

CONNECT TO THE WORLD
OF IQOS

кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки; кибрити;
(591) сина, портокалова, кафена, сива и
бела

стапчиња од тутун, производи од тутун за
загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун

(551) индивидуална
(510, 511)

со цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори

кл. 34 тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); сите со цел да бидат

од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;

загревани но не и горени; артикли за

електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
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електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални

(450) 31/12/2019
(732) Светомир Здравковски ул.

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

Владимир Комаров бр. 15-26,
Аеродром, Скопје, MK

пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2,

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

1000, Скопје
(540)

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари
(591) златна и црна
(111) 27825

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/396

(220) 04/04/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти

(181) 04/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство,

кл. 18 кожа и имитации од кожа и
производи направени од овие материјали,

трговија и услуги МАЈ ШУС - ГРУП
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Видое

што не се вклучени во другите класи;

Смилевски Бато бр. 40-6, Аеродром,
Скопје, MK

животинска кожа, делови од животинска
кожа; торба и куфери

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2,

кл. 25 облека, обувки и капи

1000, Скопје

(111) 27827

(151) 25/12/2019

(540)

(210) TM 2019/398

(220) 03/04/2019
(181) 03/04/2029

(450) 31/12/2019
(732) Фруктана доо с. Аргулица,
Карбинци, MK
(591) црвена и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитација од кожа и

(591) црна, црвена и бела

производи направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите класи;

(551) индивидуална

животинска кожа, делови од животинска

(510, 511)
кл. 29 замрзната аронија; замрзната

кожа; торби и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи

јагода; замрзната малина; замрзната
вишна; замрзната слива; компот од вишни;

(111) 27826

(151) 25/12/2019

компот од сливи; компот од аронија;
замрзната пиперка; замрзнат спанаќ;

(210) TM 2019/397

(220) 04/04/2019
(181) 04/04/2029

разни компоти
кл. 31 свежо овошје и зеленчук;пакувани
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јаткасти плодови

кл. 25 сите видови на обувки, вклучително

кл. 32 сок од вишни; сок од јаболко; разни

спортски обувки, сандали, чевли, чизми и

други сокови
кл. 33 вишна во алкохол

патики
(111) 27879

(151) 25/12/2019
(220) 04/04/2019

(111) 27828

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/401

(210) TM 2019/399

(220) 04/04/2019
(181) 04/04/2029

(181) 04/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство и

(450) 31/12/2019
(732) Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово
ул. Гоце Делчев бр. 30, Смојмирово,

Sancaktepe, Istanbul, TR

Берово, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) Марковски Александар ул. Моша

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Пијаде 1/б, Берово
(540)

PIYELOSEPTYL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27829

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/400

(220) 04/04/2019
(181) 04/04/2029

(591) бела, зелена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 ѓубриво; органско ѓубриво за
земјоделство, градинарство и шумарство
кл. 16 пластични материјали за пакување
кл. 35 услуги на продажба, рекламирање,

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје

трговија на големо и мало со ѓубриво
кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски
услуги; градинарски услуги поврзани со

ул. Прохор Пчињски бр. 16, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

одгледување растенија, хортикултура

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 27969

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/404

(220) 05/04/2019
(181) 05/04/2029

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство,
промет, услуги АКСА ЌЕРИМ ДООЕЛ
Скопје ул. Славеј Планина бр. 51,
Скопје, MK
(540)
(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
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во техниката; истражување на полето на
заштита на животната средина;
истражување и развој за други; услуги на
научни лабаратории; испитување
материјали; водење студија за техничко
проектирање; енергетска ревизија
(591) црна, темно сина, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 изградба на станови
кл. 43 ресторани, сендвичи, бурекџилница
(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/408

(220) 05/04/2019

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/409

(220) 05/04/2019

(181) 05/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec,
78220 Viroflay, FR

кл. 35 услуги при продажба на играчки,
бижутерија, текстил

(111) 27880

(111) 27830

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SVESIRCI

(181) 05/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Универзитет „Св. Кирил и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, кашкавал и млечни

Методиј“ Скопје, Машински факултет Скопје ул. Руѓер Бошковиќ бб, 1000,

производи; масла и масти за јадење;
млечни кремови

Скопје, MK
(540)

(111) 27946

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/411

(220) 05/04/2019

(591) сива, црна, портокалова

(181) 05/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

кл. 16 проекти
кл. 35 ревизија

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 37 надзор на градежни работи
кл. 41 физичко образование; академии
[образование]; информирање за

EL TEQUITO
(551) индивидуална

образование; организирање натпревари
[образование или забава]; професионално

(510, 511)
кл. 29 сите видови на кисели краставички;

насочување [совети во врска со
образованието и оспособувањето];

конзервирани производи, вклучени во оваа
класа, особено месо, риба, живина, дивеч,

организирање и водење работилници

колбаси, овошје и зеленчук; кисели

[обука]; практична обука [демонстрирање]
кл. 42 научно истражување; истражување

производи, вклучени во оваа класа; готови
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јадења кои се состојат претежно од месо

(591) црна, црвена, сина, жолта, зелена и

и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или

виолетова

колбаси и/или овошје и/или зеленчук со
додаден ориз и/или тестенини; грицки,

(551) индивидуална
(510, 511)

вклучени во оваа класа
кл. 30 релиш (додаток на јадење); сосови;

кл. 41 забава и културни активности

ориз; готови јадења кои се состојат
претежно од ориз и/или тестенини и/или

(111) 27832

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/413

(220) 08/04/2019

производи од житарки со додадено месо

(181) 08/04/2029

и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или
колбаси и/или овошје и/или зеленчук;

(450) 31/12/2019
(732) Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside

завиткани полнети тортиљи и полнето
тако; пекарски производи, завиткани

Drive Foster City, California 94404, US

тортиљи, тортиљи за тако; грицки,
вклучени во оваа класа, nachos (тортиља

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

чипс)

Виреад

кл. 31 свежи бадеми и свежи јаткасти
плодови од сите видови

(551) индивидуална

кл. 32 пива, мешани пијалоци кои содржат
пива; минерални и газирани води и други

кл. 5 фармацевтски препарати

(510, 511)

безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни
пијалоци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(111) 27831

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/412

(220) 08/04/2019
(181) 08/04/2029

(111) 27882

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/416

(220) 09/04/2019

(181) 09/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ
Куманово

(450) 31/12/2019
(732) Здружение за уметност, култура и

ул. 3-та Македонска ударна бригада бр.
31/1, Куманово, MK

заштита на културно наследство

(540)

РИЗНИЦА, Куманово ул. Иго Тричковиќ
бр. 37/17, Куманово, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните
легури и производите изработени од нив
или преслечени со нив, кои не се
опфатени со другите класи, накит; накит,
скапоцени камења; часовници и
хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитација на кожа и
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производите од нив кои ие се опфатени со

витамински производи; минерални

другите класи; ташни; торби; куфери и

додатоци на храната; хранливи додатоци

патни торби; чадори за дожд и за сонце
кл. 25 облека, обувки и капи

за медицинска употреба

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
благородни метали и нивните легури и

(111) 27834

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/418

(220) 08/04/2019

производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи, накит; накит, скапоцени

(181) 08/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска

камења; часовници и хронометриски
инструменти; кожа и имитација на кожа и

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; ташни; торби; куфери и

бр.12, 1000, Скопје, MK
(540)

патни торби; чадори за дожд и за сонце;
облека, обувки и капи
(111) 27833

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/417

(220) 08/04/2019

(181) 08/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(591) бела, нијанси на сива, нијанси на

Скопје бул. Александар Македонски

портокалова, жолта
(551) индивидуална

бр.12, 1000, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанци адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба; додатоци во
исхраната за луѓе и животни; витамини;
витамински производи; минерални
додатоци на храната; хранливи додатоци

(591) бела, нијанси на сива, нијанси на

за медицинска употреба

портокалова, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

(111) 27949

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/420

(220) 09/04/2019
(181) 09/04/2029

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство на

медицински цели; диететска храна и
супстанци адаптирани за медицинска или

земјоделски и сточарски производи

ветеринарна употреба; додатоци во

трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан ул. Населено место без

исхраната за луѓе и животни; витамини;
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уличен систем Долни Дисан, Неготино,
MK
(591) бронзено жолта

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 27951

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/421

(220) 09/04/2019

(111) 27956

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/423

(220) 09/04/2019
(181) 09/04/2029

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз

(181) 09/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство на

Долни Дисан ул. Населено место без
уличен систем Долни Дисан, Неготино,
MK

земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз

(540)

Долни Дисан ул. Населено место без
уличен систем Долни Дисан, Неготино,
MK

(591) темно црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 27957

(151) 26/12/2019

(591) црвена
(551) индивидуална

(210) TM 2019/424

(220) 09/04/2019
(181) 09/04/2029

(510, 511)
кл. 33 вино

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи

(111) 27953

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/422

(220) 09/04/2019

трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан ул. Населено место без
уличен систем Долни Дисан, Неготино,
MK

(181) 09/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи

(540)

трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан ул. Населено место без

(591) црвена

уличен систем Долни Дисан, Неготино,
MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 33 вино
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од благородни метали [накит]; ѓердани;
(111) 27883

(151) 25/12/2019

игли (накит); накит од жолт килибар;

(210) TM 2019/425

(220) 10/04/2019
(181) 10/04/2029

украсни игли; прстени; брошеви за
вратоврски; часовници, часовници и нивни

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство,

делови и опрема; ремчиња за часовници;
пружини за часовници; синџирчиња за

трговија и услуги А.Р.И. дооел Скопје
ул. 1732 бр. 4, зграда 1/влез 1-6 ЛАМЕЛА

часовници; кутии за часовници;
штоперица; украси; украси од црн лигнит,

А, Скопје, MK

украсни игли, игли за вратоврски; медали;

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

приврзоци; ситни украси или синџирчиња;
синџирчиња за клучеви и кутии за

1000, Скопје
(540)

клучеви/превоз на благородни метали
и/или скапоцени камења; украси на врат;
белегзии [накит]; бисери [накит]; кутии за
рачни часовници [презентации]; кутии за
часовничарство; електрични саати и
часовници; сончеви часовници; дијаманти;
вештачки дијаманти; бижутерија; шпинел
[скапоцени камења], полускапоцени
камења; уметнички дела од благородни
метали; часовници со аларм; копчиња за
корсети; украсни игли (игли за вратоврски);

(591) црна, златна и бела
(551) индивидуална

кутии за накит; сите вклучени во класата

(510, 511)

14
кл. 35 рекламирање; водење на

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали и нивни

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги на

легури или обложени со нив, сурови или
полуобработени, легури од благородни

малопродажни продавници, он-лајн услуги
на малопродажни продавници и услуги на

метали, паладиум, платина [метал], накит,
накит насликан со специјална техника;

нарачки што се праќаат преку пошта,

слонова коска [накит], бижутерија и украси,

услуги на комерцијално промовирање,
информирање и рекламирање; услуги на

сребро, сребрени жици, сребрени нишки,
украси од сребро; скапоцени камења;

комерцијално промовирање,
информирање и рекламирање преку

оливин [скапоцен камен], хорологиски и
хронометриски инструменти, хроноскопи;

интернет; организирање изложби за
комерцијални или рекламни цели;

брошеви; синџирчиња; амајлии; монети;
сувенири; имено медали и/или парички;

промовирање на продажба; ширење на

петлици за ракави; обетки; златни нишки;

реклами (летоци, проспекти, печатен
материјал, примероци); се што е поврзано

украси [од благородни метали]; злато,
сурово или ковано; предмети од имитација

со накит
кл. 41 образовни услуги, разонода

на злато; кутии за скапоцености; кутии за
накит; кутии од благородни метали; жици

(забава), културни активности,
известување за забави, изложби
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(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, конференции

(450) 31/12/2019
(732) Icebreaker Limited Level 2, Lot 3,

(организирање и водење конференции),
конгреси (организирање и водење

130 Ponsonby Road, Grey Lynn, Auckland
1011, NZ

конгреси), организирање и водење
конференции, објавување текстови / не се

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

рекламни/, образование (информирање за
образование), образовни услуги, обука

(540)

ICEBREAKER

(практична обука, демонстрирање),

(551) индивидуална
(510, 511)

организирање и водење работилници,
семинари (организирање и водење

кл. 25 облека, обувки, капи

семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), организирање
саемски манифестации
(111) 27835

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/427

(220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029

(111) 27837

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/430

(220) 12/04/2019
(181) 12/04/2029

(450) 31/12/2019
(300) 88/270,222 21/01/2019 US
(732) AMVAC C.V. 4695 MacArthur Court,

(450) 31/12/2019
(732) ISMAIL ISMAIL Aleppo, SY

Suite 1200, Newport Beach, CA 92660, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 регулатори и хормони за раст на
растенија за земјоделска употреба
кл. 5 земјоделски хемикалии, имено,
инсектициди, пестициди, хербициди,
фунгициди, немaтоциди и молусцициди за
комерцијална, земјоделска и хортикулурна

(591) црна, бела, сива, окер-жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32

минерална

и

употреба
кл. 7 составни делови за машински
земјоделски системи за распрскување на

сода-вода,

хемикалии, имено, пластични контејнери
кои се користат за складирање на

безалкохолни
пијалоци,
енергетски
пијалоци; пијалоци од овошје, овошни

земјоделски хемикалии кои се користат во
системот; неметални контејнери за

сокови и сирупи
(111) 27836

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/428

(220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029

пестициди без уред за мерење, за
користење во машински распрскувачи и за
распрскување на материјал од
контејнерот, за употреба во земјоделство,
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се продаваат празни
кл. 9 систем за распрскување на течности
кој се состои од неметален контејнер за
пестициди со уред за мерење за

(551) индивидуална
(510, 511)

распрскување на материјал од
контејнерот, за употреба во

кл. 1 регулатори и хормони за раст на
растенија за земјоделска употреба
кл. 5 земјоделски хемикалии, имено,

земјоделството, се продава празен;
контролен уред за контрола на
распрскување на материјал од системот за

инсектициди, пестициди, хербициди,
фунгициди, нематоциди и молусцициди за

распрскување на пестициди и
прикажување на податоци во врска со

комерцијална, земјоделска и
хортикултурна употреба

таквото распрскување, за употреба во
земјоделство; електронски систем за

(111) 27884

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/432

(220) 11/04/2019

распрскување на пестициди кој се состои
од еден или два контејнери и уред за

(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска

мерење за распрскување на материјал од
едниот контејнер, додека едниот контејнер
е претходно наполнет со пестицид, за

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски

употреба во земјоделството; електронски
систем за распрскување на пестициди кој

бр.12, 1000, Скопје, MK

се состои од еден или два контејнери,
едниот контејнер е претходно наполнет со

(540)

пестицид, уред за мерење за
распрскување на материјал од едниот
контејнер, еден или повеќе сензори и/или
монитори за проценка на надворешните
услови и перформансите на системот,
контролен уред за прикажување на
податоци и контрола на распрскувањето и

(591) бела, нијанси на црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

еден или повеќе мемориски уреди за
калибрација и за евиденција на
податоците од третманот

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за

(111) 27838

(151) 25/12/2019

чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија;

(210) TM 2019/431

(220) 12/04/2019
(181) 12/04/2029

етерични масла; козметички производи;
лосиони за коса; препарати за нега на
забите; абразивни средства; средства за

(450) 31/12/2019
(300) 88/270,205 21/01/2019 US
(732) AMVAC C.V. 4695 MacArthur Court,

отстранување корозија; средства за
белење при перење алишта; производи за

Suite 1200, Newport Beach, CA 92660, US

чистење; производи за светнување;
средства за чистење флеки; средства за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

отстранување бигор што се користат во
домаќинство; средства за одмастување
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што не се користат во производствените

сапуни; лосиони за коса; масла за

процеси; производи за чистење одводни

козметичка употреба; козметички

цевки; производи за перење алишта;
производи за измазнување (штиркање);

препарати за нега на кожа; креми за лице
и тело за козметичка употреба; креми за

смекнувачи за ткаенини што се користат
при перење алишта; течни детергенти за

сончање; масла за сончање; лосиони за
сончање; млека за сончање; производи за

перење алишта; детергенти што не се
користат во производствените процеси и

по сончање за козметичка употреба; креми
по сончање; млека по сончање;

што не се за медицинска употреба;

хидратантни креми за употреба по сонце;

производи за хемиско чистење; политура
за мебел и подови; штирак за алишта;

масла за лице; бадемово масло; гел за
сончање; гел за разладување;

тоалетни производи; производи за
постигнување сјај (политури); производи за

немедицински препарати за ублажување
на изгореници од сонце; немедицински

заштита на кожа (политури); марамчиња
кои содржат средства за чистење;

спреј за тело; спреј за сончање со
заштитен фактор; спреј за нега на кожа по

детергенти за миење садови; средства за

изложеност на сонце; препарати за

чистење на стакло; спрејови за
освежување; есенцијални масла; масла за

самопотемнување; креми за
самопотемнување; водоотпорни средства

чистење; средства за чистење теписи;
сода бикарбона за чистење; средства за

за заштита од сонце; козметички пени кои
содржат средства за заштита од сонце;

одзатнување на мијалници

лосиони за намалување на целулит; креми
за намалување на целулит

(111) 27885

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/433

(220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029

(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска

(111) 27886

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/434

(220) 11/04/2019

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски

(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

бр.12, 1000, Скопје, MK

Скопје бул. Александар Македонски

(540)

бр.12, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) сребрена, сива, розева
(551) индивидуална

(591) бела, жолта, портокалова
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов

(510, 511)
кл. 3 козметички производи; производи за

сапун; парфимерија; етерични масла;
козметички производи; шампони; шампони

сончање; етерични масла; парфимерија;
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за тело; балсам за коса; лосиони за коса;
креми (козметички креми); креми за лице
за козметичка употреба; креми за раце;
лосиони за козметичка употреба; средства
за чистење лице; хидратантни креми за
лице; пена за миење лице; козметички
препарати за лице; млеко за чистење
лице; лосиони за чистење на лице; креми

(591) црна, бела, црвена, нијанси на
зелена

за зацвртстување на кожа; марамчиња за

(551) индивидуална
(510, 511)

лице импрегнирани со козметички
препарати; козметички препарати за

кл. 3 сапуни, сапуни за лице,
парфимерија, етерични масла, козметички

намалување на брчки; козметички креми
за сува кожа; производи за шминкање;

производи, лосиони за коса, производи за
бричење, сапуни за бричење, лосиони што

пудра за шминкање; марамчиња натопени
со препарати за вадење шминка;

се користат по бричење, крема за

шамивчиња натопени со козметички

бричење, балсам за бричење, лосиони за
лице, креми за лице за козметичка

лосиони; производи за отстранување
шминка; балсами што не се за медицинска

употреба, колонска вода, бои за брада,
препарати за нега на брада, лосиони за

употреба; тоник за кожа (немедицински);
тоници за лице; бадемово млеко за
козметичка употреба; сапуни за нега на
тело; млеко за тело; креми за тело;

брада

козметички препарати за нега на тело;

(111) 27888

(151) 25/12/2019

производи за нега на нокти; лосиони за
раце; креми за раце; лосиони за

(210) TM 2019/436

(220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029

намалување на целулит; антицелулитни
креми; дезодоранси за тело; млеко за

(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски

чистење за тоалетна употреба; билни
екстракти за козметичка употреба;

бр.12, 1000, Скопје, MK

средства за пилинг за нега на кожа

(540)
(111) 27887

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/435

(220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029

(591) сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска

кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов
сапун; парфимерија; етерични масла;

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, MK

козметички производи; шампони; шампони
за тело; балсам за коса; лосиони за коса;
креми (козметички креми); креми за лице

(540)

за козметичка употреба; креми за раце;
лосиони за козметичка употреба; средства
за чистење лице; хидратантни креми за
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лице; козметички препарати за лице;

шампон за тело, билни екстракти за

млеко за чистење лице; марамчиња за

козметичка употреба

лице импрегнирани со козметички
препарати; козметички препарати за

(111) 27890

(151) 25/12/2019

намалување на брчки; производи за
шминкање; марамчиња натопени со

(210) TM 2019/438

(220) 11/04/2019
(181) 11/04/2029

препарати за вадење шминка; шамивчиња
натопени со козметички лосиони;

(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска

производи за отстранување шминка;

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

балсами што не се за медицинска
употреба; тоник за кожа (немедицински);

Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, MK

бадемово млеко за козметичка употреба;
сапуни за нега на тело; млеко за тело;

(540)

креми за тело; козметички препарати за
нега на тело; лосиони за намалување на
целулит; антицелулитни креми;
дезодоранси за тело; млеко за чистење за
тоалетна употреба; билни екстракти за
козметичка употреба; средства за пилинг
за нега на кожа
(111) 27889

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/437

(220) 11/04/2019

(591) сина, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, сапуни,

(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

сапуни за раце, сапуни за лице,
дезодорантни сапуни, етерични масла,
козметички производи, сапуни против

Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, MK

потење, тоалетни производи,
импрегнирани марамчиња за козметичка

(540)

употреба, течни сапуни за раце и лице, гел
за раце, креми за раце, лосиони за раце,
тоник за кожа (немедицински), балсами
што не се за медицинска употреба,
шамивчиња натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за нега на
тело, билни екстракти за козметичка

(591) жолта, златна, зелена
(551) индивидуална

употреба, средства за пилинг за нега на
кожа

(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични

кл. 5 санитарни препарати за медицински
цели, средства за дезинфекција,

масла, козметички препарати, лосиони за
коса, шампони, шампони за суво миење на

антибактериски сапун, антибактериски
средства за миење раце, сапуни за
дезинфекција, медицински тоалетни

коса, спреј за коса, балсам за коса,
козметички препарати за нега на тело,
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производи, дезинфекциони средства за

употреба; тоник за кожа (немедицински);

хемиски тоалети, антисептици,

бадемово млеко за козметичка употреба;

импрегнирани антисептични марамчиња,
антисептични препарати за нега на тело,

сапуни за нега на тело; млеко за тело;
креми за тело; козметички препарати за

антибактериски гелови, марамчиња
импрегнирани со антибактериски

нега на тело; производи за нега на нокти;
лосиони за раце; креми за раце;лосиони за

препарати, антибактериски лосиони за
раце

намалување на целулит; антицелулитни
креми; дезодоранси за тело; млеко за
чистење за тоалетна употреба; билни

(111) 27891

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/439

(220) 11/04/2019

екстракти за козметичка употреба

(181) 11/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(111) 27918

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/440

(220) 10/04/2019

(181) 10/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) L.D. Collins & Co Limited 1st Floor

Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, MK

Gallery Court, 28 Arcadia Avenue,
London, N3 2FG, GB

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CYCLOGEST
(591) сребрена, сива

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински

кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов

препарати; фармацевтски и медицински
препарати вкпучувајќи и прогестерон;

сапун; парфимерија; етерични масла;
козметички производи; шампони; шампони

фармацевтски и медицински препарати за
помагање на плодноста; фармацевтски и

за тело; балсам за коса; лосиони за коса;
креми (козметички креми); креми за лице

медицински препарати за превенција на
спонтан абортус, предвремено

за козметичка употреба; креми за раце;
лосиони за козметичка употреба; средства

породување и предвремено раѓање;

за чистење лице; хидратантни креми за

прогестеронски препарати; вагиналети со
прогестерон за медицински цели;

лице; козметички препарати за лице;
млеко за чистење лице; марамчиња за

имплантибилни лекови за помагање на
плодноста; имплантибилни лекови за

лице импрегнирани со козметички
препарати; козметички препарати за

превенција на спонтан абортус,
предвремено породување и предвремено

намалување на брчки; производи за
шминкање; марамчиња натопени со

раѓање; фармацевтски импланти;

препарати за вадење шминка; шамивчиња

хормонски препарати за помагање на
плодноста; хормонски препарати за

натопени со козметички лосиони;
производи за отстранување шминка;

фармацевтска употреба; хормонски
препарати за превенција на спонтан

балсами што не се за медицинска
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абортус; хормони за медицински цели;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

лекови за плодност; препарати за

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

зголемување на плодноста; фармацевтски
производи за третман на пренатална и

(540)

постнатална депресија; антидепресанти;
лекови за поместување на менструалниот
цикпус; стероиди за превенција на спонтан
абортус; интравенозни течности кои се
користат за рехидрација, храна и
разнесување на фармацевтски препарати
при предвремено породување;
контрацептивни препарати; орални
контрацептиви; препарати за третман на

(591) зелена, кафена, црна, жолта, бела,
розева, темно зелена

предменструален синдром; санитетски
препарати за медицински цели; вагинални

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кашкавал

лубриканти; препарат за користење во
вагинални лубриканти; апликатори за
користење при имплантирање хормони;
ниеден од гореспоменатите производи за
дијагностички цели
(111) 27892

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/441

(220) 15/04/2019

(111) 27894

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/443

(220) 15/04/2019
(181) 15/04/2029
(450) 31/12/2019

(300) Ж-2018/1881 21/11/2018 RS
(732) SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec,

(181) 15/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş

78220 Viroflay, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Hidrozon
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27893

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/442

(220) 15/04/2019

(591) зелена, темно зелена, црна, бела,
кафена
(551) индивидуална

(181) 15/04/2029

(510, 511)
кл. 29 кашкавал

(450) 31/12/2019
(300) Ж-2018/1880 21/11/2018 RS
(732) SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec,
78220 Viroflay, FR

(111) 27895
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(210) TM 2019/444

(220) 16/04/2019

(111) 27896

(151) 25/12/2019

(181) 16/04/2029

(210) TM 2019/445

(220) 16/04/2019

(450) 31/12/2019
(732) Mars, Incorporated 6885 Elm Street,
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(181) 16/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Mars, Incorporated 6885 Elm Street,
McLean, Virginia 22101-3883, US

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

McLean, Virginia 22101-3883, US

(540)

(591) црвена, бела, сина, кафена
(551) индивидуална

(591) црвена, бела, кафена
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 чоколадни слаткарски производи;
шеќерни слаткарски производи; чоколади;

(510, 511)
кл. 30 чоколадни слаткарски производи;

бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао;
шеќер; житарки и житни производи;

шеќерни слаткарски производи; чоколади;
бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао;
шеќер; житарки и житни производи;

закуски базирани на житарки; житни
штангли и енергетски штангли; бисквити;

закуски базирани на житарки; житни
штангли и енергетски штангли; бисквити;

торти; теста; пецива; колачиња; мусли;
пијалаци базирани на какао; вафли за
јадење; мраз за јадење; сладолед;

торти; теста; пецива; колачиња; мусли;
пијалаци базирани на какао; вафли за

замрзнат јогурт; мраз (природен или
вештачки); прашоци за сладолед;

јадење; мраз за јадење; сладолед;
замрзнат јогурт; мраз (природен или
вештачки); прашоци за сладолед;

замрзнати слатки; чоколадни мусеви;
сорбети; вкусови за пијалаци, кои не се

замрзнати слатки; чоколадни мусеви;
сорбети; вкусови за пијалаци, кои не се

есенцијални масла; вкусови за храна кои
не се есенцијални масла; овошја покриени
со чоколадо; јаткасти плодови покриени со

есенцијални масла; вкусови за храна кои
не се есенцијални масла; овошја покриени

чоколадо; закуски базирани на зрнести
плодови; гранола; штангли за закуска

со чоколадо; јаткасти плодови покриени со
чоколадо; закуски базирани на зрнести
плодови; гранола; штангли за закуска

базирани на гранола; чоколадни намази;
какао намази; чоколадни сосови;

базирани на гранола; чоколадни намази;
какао намази; чоколадни сосови;

препарати за зацврстување на шлаг;
чоколаден сируп; сируп за украсување;
брашно

препарати за зацврстување на шлаг;
чоколаден сируп; сируп за украсување;
брашно
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јадења, кои се состојат претежно од риба;

(181) 17/04/2029

вклучувајќи ги сите горенаведени

(450) 31/12/2019
(732) Драган Живковиќ ул. Црниче бр.
13, 1000, Скопје, MK

производи во замрзната форма;
конзервирана риба

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 27898

(151) 25/12/2019

(540)

(210) TM 2019/449

(220) 18/04/2019
(181) 18/04/2029

СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА
НАРОДОТ

(450) 31/12/2019
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, CH

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

кл. 16 весници; дневни весници; неделни

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

весници; месечни весници; годишни
изданија; магазини; списанија; огласи

(540)

кл. 35 услуги за следење на печатени
вести; економско прогнозирање,

PICCOLO
(551) индивидуална

рекламирање
кл. 38 агенции за информирање

(510, 511)
кл. 11 електрични апарати за подготовка

кл. 39 испорачани весници

на топли, ладни и разладени пијалоци;
електрични апарати за кафе, електрични

кл. 41 он-лајн публикување на весници и
списанија; обезбедување он-лајн

садови за подготовка на кафе и
електрични филтер апарати (перколатори)

електронски публикации; објавување онлајн книги; објавување он-лајн весници;
пишување и објавување текстови
(111) 27897

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/448

(220) 18/04/2019
(181) 18/04/2029

(111) 27899

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/450

(220) 18/04/2019

(181) 18/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Riot Games, Inc. (a Delaware
corporation) 12333 West Olympic Blvd.

(450) 31/12/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Los Angeles, CA 90064, US

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

(540)

NAUTICA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 риба, производи од риба,
деликатесни салати од риба, готови

(551) индивидуална
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(510, 511)

содржат филмови, телевизиски програми

кл. 9 компјутерски програми кои се

или други кратки забавни содржини во

користат за следење на статуси на
различни корисници на услуги на онлајн

облик на анимации, комедија, драма, еспорт, фантазии и научна фантастика;

интерактивно играње на игри и онлајн
поврзување на играчи со други играчи на

однапред снимени дискови и DVD дискови
кои содржат филмови, телевизиски

сите нивоа на вештини; софтвер со
„проширена стварност“ за играње на видео

програми или други кратки забавни
содржини во облик на анимации, комедии,

игри кој може да се превземе; софтвер за

драми, е-спорт, фантазии и научна

игри за мобилни телефони кој може да се
превземе; подкасти кои може да се

фантастика
кл. 35 услуги на онлајн малопродажба на

превземат во областа на е-спорт и видео
игри; софтвер за видео игри коj може да се

ранци, облека, костими, фигурини,
покривала за глава, накит, околувратни

превземe; видео игри кои може да се
превеземаат; софтвер за игри на

траки, футроли за мобилни телефони,
подлоги за глувчиња, украсни игли,

виртуелна реалност коj може да се

плишани играчки, видео игри; услуги на

превземe за играње на видео игри;
интерактивни мултимедијални програми за

малопродажба на ранци, облека, костими,
фигурини, покривала за глава, накит,

видео игри; снимен софтвер со
„проширена стварност“ за играње на видео

околувратни траки, футроли за мобилни
телефони, подлоги за глувчиња, украсни

игри; снимен софтвер за виртуелна
реалност за играње на видео игри;

игли, плишани играчки, видео игри;
обезбeдување на поттикнувачки и

кертриџи за видео игри; дискови за видео

наградни програми за играчи на видео

игри; софтвер за видео игри; софтвер за
видео игри и прирачници во електронска

игри
кл. 38 услуги на емитување и пренос

форма кои се продаваат како целина;
софтвер за видео игри кој може да се

(стриминг) на играње на видео игри и
натпреварување во играње на видео игри

превземе преку глобални компјутерски
мрежи и безжични уреди; дигитална

по пат на глобални комуникациски мрежи,
Интернет и безжични мрежи; форуми

музика која може да се превземе;

(chatrooms) на друштвени мрежи;

електронски публикации кои може да се
превземат, имено, стрипови, графички

обезбедување на услуги на интернет
форуми за пренос на пораки помеѓу

романи, списанија, прирачници и билтени
во област на забава и видео игри;

компјутерски корисници; аудио емитување;
емитување на видео и аудио програми по

филмови, телевизиски програми или други
кратки забавни содржини кои може да се

пат на интернет; телекомуникациски
услуги, имено, пренос на дигитални

превземат во облик на анимации,

датотеки кои содржат аудио или видео

комедија, драма, е-спорт, фантазии и
научна фантастика; музички датотеки,

запис кој се дистрибуира по пат на
интернет; стриминг (проток) на аудио,

фајлови, кои може да се превземаат; CD
дискови со однапред снимена музика и

визуелен и аудио-визуелен материјал по
пат на глобални комуникациски мрежи,

музика од филмови; однапред снимени
оптички и магнетно-оптички дискови кои

интернет и безжични мрежи; стриминг
(проток) на податоци; видео емитување
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кл. 41 организирање и во живо водење на

на разонода, имено, услуги на интернет

натпреварувања, изложби и турнири кои

страници кои содржат филмови,

се однесуваат на видео игри; услуги на
разонода, имено, софтвер за видео игри

телевизиски програми и кратки забавни
содржини кои не може да се превземат од

кој не може да се превземе а кој им
овозможува на корисниците да прават,

област на анимации, комедија, драма, еспорт, фантазии и научна фантастика;

менуваат, вчитуваат, превземаат, делат,
прегледуваат и објавуваат содржини на

услуги на разонода, имено, услуги на
обезбедување на подкасти во област на е-

интерактивни видео игри кои се создадени

спорт и видео- игри; онлајн обезбедување

од корисници, музика и други медиски
датотеки по пат на глобални компјутерски

на информации кои се однесуваат на
разонода

мрежи, интернет, и безжични мрежи;
услуги на разонода, имено, организирање

кл. 42 дизајнирање на компјутерски
софтвер; дизајнирање и развој на

на состаноци во живо со обожавателите
(фановите) и конференции во област на

компјутерски софтвер во област на видео
игри; развој на прилагодени веб страници

разонода, гејминг, видео игри и е-

кои содржат информации за компјутерски

спортови; услуги на разонода, имено,
обезбедување на онлајн видео игри;

игри кои ги одредува корисник; платформа
како услуга (PAAS) која содржи платформи

услуги на разонода, имено, овозможување
на привремено користење на видео игри

на компјутески софтвер за користење во
управување со бази на податоци во

кои не може да се превземат; услуги на
организирање на натпревари во играње на

областа на видео игри; услуги на интернет
страници кои содржат технологија која им

видео игри, изложби и турнири; услуги на

овозможува на корисниците да креираат,

објавување на видео игри; обезбедување
на услуги на објавување на онлајн

вчитуваат и делат видео снимки кои ги
генерираат корисници на основа на

стрипови, графички романи и приказни со
сцени и ликови засновани на видео игри

играње на компјутерски игри; услуги на
интернет страници кои содржат

кои не може да се превземат; услуги на
обезбедување на онлајн игри со

технологија која им овозможува на
корисниците онлајн да управуваат со

„проширена стварност“; обезбедување на

софтвер за видео игри; обезбедување на

онлајн информации во врска со видео
игри; обезбедување на онлајн услуги во

онлајн прилагодени веб страници и извори
на податоци кои содржат информации кои

врска со тривиа игри (квизови), совети и
стратегии за видео игри; обезбедување на

ги одредил корисник, а кои вклучуваат
објави на блог, нови содржини на медии,

онлајн играње на игри со виртуелна
стварност; услуги за разонода во вид на

други онлајн содржини, и онлајн линкови
(адреси) кон други веб сајтови; софтвер во

создавање, развој, продукција и

вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер

дистрибуција на филмови, телевизиски
програми и кратки забавни содржини во

за прикажување на податоци и резултати
во игри; софтвер во вид на сервис (SaaS)

област на анимации, комедија, драма, еспорт, фантазии и научна фантастика;

кој содржи софтвер за играње на видео
игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

услуги на разонода во вид на продукција и
прикажување на настапи во живо; услуги

содржи софтвер за снимање на време во
видео игри; софтвер во вид на сервис
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(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на

спонзорства, информации за дејноста,

видео игри; софтвер во вид на сервис

информатички картотеки (водење на

(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на
екран (screenshots) на видео игри;

информатичките картотеки), издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица

софтвер во вид на сервис (SaaS) кој
содржи софтвер за управување на базите

(комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за

на податоци во област на видео игри;
софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

други лица), медиуми за комуникација,
маркетинг услуги, изложби (организирање

содржи софтвер за подобрување на видео

на изложби) во комерцијални и рекламни

игри

цели, изнајмување време за рекламирање
преку медиумите, изнајмување рекламен

(111) 27900

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/451

(220) 18/04/2019

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),

(181) 18/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Ристиќ Ирена Бул. Македонски

информативни агенции; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку

Просветители бр. 19-1, 6000, Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

малопродажба; on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување

комуникациски медиуми), за

рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио
рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), организирање трговски саеми за
(591) црвена, црна, бела, сива
(551) индивидуална

комерцијални или рекламни цели, ширење

(510, 511)

на рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање, водење на

материјали, примероци), обработка на
текстови, организирање дејности и

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; односи со јавноста;

советување за организирање; советување
за бизнис работење и организација;

медиумска презентација; бизнис
информации, бизнис консултирање

телевизиско рекламирање; уметнички

(професионално бизнис консултирање);

професии (бизнис менаџмент кај
уметничките професии)

бизниз менаџмент кај уметничките
професии; демонстрација на производи,

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности;

ангажирање манекенки за рекламирање
или промовирање производи; барање

организирање настани, работилници за
подигнување на свеста за чиста животна
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средина; услуги за продукција на радио и

образаовни цели), пишување текстови што

телевизиски програми, забавни програми;

не се рекламни, подготвување и

шоу програми (продукција на шоу
програми); резервирање места за шоу

емтиување на вести, преведување,
публикации и дистрибуција на печатени

програми; организирање шоу програми
[импресарио услуги]; видеокамери

медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

водење на разговорите), разонода,
текстови (пишување текстови) што не се

видеоленти), водење концерти

рекламни текстови, услуги на репортери,

(организирање и водење концерти),
електронско издаваштво, забава

услуги на пишување сценарија, услуги на
студија за снимање, телевизиска забава,

(планирање на забава), информации за
образовни и забавни настани,

студија, услуги на естрадни уметници
[забавувачи], услуги на компонирање

известување за забави, звучни записи
(изнајмување звучни записи), избори на

музика; телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми),

убавици (организирање избори на

титлување филмови, услуги на

убавици); изнајмување кинематографски
филмови, изнајмување радио и

фотографија, фотографски репортажи,
тонски снимки (изнајмување на тонските

телевизиски апарати, изнајмување
сценски декор, изнајмување уреди за

снимки), филмови (изнајмување на
филмовите); прикажување филмови;

осветлување за театарска сценографија и
телевизиски студија, изнајмување

синхронизација; филмски студија; конгреси
(организирање и водење на конгреси),

филмски проектори и прибори,

конференции (организирање и водење на

конференции (организирање и водење
конференции), микрофилмување

конференции), лотарии (организирање
лотарии), ноќни клубови; одржување

[снимање микрофилмови], монтажа на
видеоленти, он-лајн публикување

претстави во живо

електронски книги и списанија,
обезбедување на електронски он-лајн

(111) 27902

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/452

(220) 18/04/2019

публикации што не може да се

(181) 18/04/2029

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,

(450) 31/12/2019
(732) Ристиќ Ирена Бул. Македонски

образование (информирање за
образование), организирање саеми,

Просветители бр. 19-1, 6000, Охрид, MK

организирање натпревари, организирање
и водење работилници, организирање и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

водење семинари, симпозиуми, спортски

НЕ БИДИ ЃУБРЕ

натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели,

(551) индивидуална
(510, 511)

презентација на дела од визуелна
уметност или литература пред јавноста за

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање, водење на

забавни или образовни цели, изложби
(организирање изложби за културни или

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; односи со јавноста;
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медиумска презентација; бизнис

телевизиско рекламирање; уметнички

информации, бизнис консултирање

професии (бизнис менаџмент кај

(професионално бизнис консултирање);
бизниз менаџмент кај уметничките

уметничките професии)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава,

професии; демонстрација на производи,
ангажирање манекенки за рекламирање

спортски и културни активности;
организирање настани, работилници за

или промовирање производи; барање
спонзорства, информации за дејноста,

подигнување на свеста за чиста животна
средина; услуги за продукција на радио и

информатички картотеки (водење на

телевизиски програми, забавни програми;

информатичките картотеки), издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица

шоу програми (продукција на шоу
програми); резервирање места за шоу

(комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за

програми; организирање шоу програми
[импресарио услуги]; видеокамери

други лица), медиуми за комуникација,
маркетинг услуги, изложби (организирање

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

на изложби) во комерцијални и рекламни

видеоленти), водење концерти

цели, изнајмување време за рекламирање
преку медиумите, изнајмување рекламен

(организирање и водење концерти),
електронско издаваштво, забава

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),

(планирање на забава), информации за
образовни и забавни настани,

информативни агенции; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку

известување за забави, звучни записи
(изнајмување звучни записи), избори на

комуникациски медиуми), за

убавици (организирање избори на

малопродажба; on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со

убавици); изнајмување кинематографски
филмови, изнајмување радио и

јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување

телевизиски апарати, изнајмување
сценски декор, изнајмување уреди за

рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,

осветлување за театарска сценографија и
телевизиски студија, изнајмување

промоција /продажба за трето лице/,

филмски проектори и прибори,

пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

конференции (организирање и водење
конференции), микрофилмување

рекламирање по пат на радио
рекламирање по пат на телевизија,

[снимање микрофилмови], монтажа на
видеоленти, он-лајн публикување

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), организирање трговски саеми за

електронски книги и списанија,
обезбедување на електронски он-лајн

комерцијални или рекламни цели, ширење

публикации што не може да се

на рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,

материјали, примероци), обработка на
текстови, организирање дејности и

образование (информирање за
образование), организирање саеми,

советување за организирање; советување
за бизнис работење и организација;

организирање натпревари, организирање
и водење работилници, организирање и
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водење семинари, симпозиуми, спортски
натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели,
презентација на дела од визуелна
уметност или литература пред јавноста за
забавни или образовни цели, изложби
(организирање изложби за културни или
образаовни цели), пишување текстови што
не се рекламни, подготвување и
емтиување на вести, преведување,
публикации и дистрибуција на печатени

(591) црна и златна

медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и

(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

водење на разговорите), разонода,
текстови (пишување текстови) што не се

пијалоци

рекламни текстови, услуги на репортери,

(111) 27919

(151) 26/12/2019

услуги на пишување сценарија, услуги на
студија за снимање, телевизиска забава,

(210) TM 2019/455

(220) 19/04/2019

студија, услуги на естрадни уметници
[забавувачи], услуги на компонирање

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,

музика; телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми),

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

титлување филмови, услуги на

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

фотографија, фотографски репортажи,
тонски снимки (изнајмување на тонските

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

снимки), филмови (изнајмување на
филмовите); прикажување филмови;

(540)

(551) индивидуална

(181) 19/04/2029

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

синхронизација; филмски студија; конгреси
(организирање и водење на конгреси),
конференции (организирање и водење на
конференции), лотарии (организирање
лотарии), ноќни клубови; одржување
претстави во живо

(591) кафена, златна, бела, темно
кафена, црвена, жолта, зелена

(111) 27905

(151) 26/12/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/453

(220) 19/04/2019

кл.

(181) 19/04/2029

производи

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО
експорт-импорт Скопје ул. Јадранска

30

кроасани;

полнети

пекарски

(111) 27920

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/456

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019

Магистрала бр. 114, Скопје, MK
(540)
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(732) Друштво за трговија,

(111) 27922

(151) 26/12/2019

производство и услуги ГРАНД-

(210) TM 2019/458

(220) 19/04/2019

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) кафена, златна, бела, зелена, темно
кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

(591) кафена, златна, бела, црвена,
кроасани;

полнети

пекарски

зелена, темно кафена
(551) индивидуална

производи

(510, 511)
(111) 27921

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/457

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029

кл. 30
кроасани;
производи

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,

пекарски

(111) 27923

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/459

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

полнети

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, златна, бела, зелена, темно
кафена

(591) кафена, златна, бела, темно кафена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кроасани;
производи

полнети

(551) индивидуална
(510, 511)

пекарски

кл. 30
кроасани;
производи
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(111) 27924

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/460

(220) 19/04/2019

(111) 27926

(151) 26/12/2019

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

(210) TM 2019/462

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,

(540)

(591) кафена, златна, бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кроасани;
производи

(591) кафена, златна, бела, жолта,
зелена, црвена
полнети

пекарски

(111) 27925

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/461

(220) 19/04/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кроасани;
производи

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

полнети

пекарски

(111) 27927

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/464

(220) 19/04/2019

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, златна, бела, жолта, темно
кафена

(591) кафена, златна, зелена, темно
кафена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кроасани;
производи

полнети

(551) индивидуална
(510, 511)

пекарски
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кл.

30

кроасани;

полнети

пекарски

(510, 511)

производи

кл.

30

кроасани;

полнети

пекарски

производи
(111) 27928

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/465

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,

(111) 27910

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/468

(220) 19/04/2019

производство и услуги ГРАНД-

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

Скопје ул. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр. 15, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(540)

(591) кафена, златна, бела, жолта, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кроасани;
производи

(591) црна, розова, бела
(551) индивидуална
полнети

пекарски

(111) 27929

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/466

(220) 19/04/2019

(510, 511)
кл. 35 водење дејности; вработување;
дејности (помош во водење на дејностите);
дејности (професионални консултации);
организирање дејности (советување за
организирање на дејностите); персонал

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

(вработување персонал); управување со
работи
кл. 36 закуп на недвижен имот; згради

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(управување со станбени згради);
изнајмување станови; консултации по

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

повод финансиски прашања; недвижен
имот (агенции за недвижен имот);

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

недвижен имот (проценка на недвижниот
имот); недвижен имот (управување со
недвижниот имот); посредување;
посредување во трговијата со недвижен
имот; проценка на недвижен имот;
средства (електронски преносни
средства); средства (вложување

(591) кафена, златна, жолта, бела, темно
кафена

средства); станарина (наплата на

(551) индивидуална

станарина); станови (изнајмување
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станови); финансиска анализа;

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

финансиски дејности; финансиски

(540)

информации; финансиско управување
кл. 37 апарати (поставување, одржување

FIGET
(551) индивидуална

и поправка на апарати); бојлери (чистење
и поправка на бојлери); варосување

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

(внатрешно и надворешно);
водоинсталатерство; гладење /пеглање/

употреба

на облеката со пареа; градба
/консултации/; дезинфекција; електрични
апарати (поставување и поправка на

(111) 27907

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/470

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029

електрични апарати); заковување; згради
(чистење на згради) /надворешни

(450) 31/12/2019
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH

површини/; згради (внатрешно чистење на
зградите); информации врзани со

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

поправка; изнајмување на апарати за

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

чистење; канцелариски апарати
(поставување, поправка и одржување на

(540)

канцелариски апарати); кпиматизација на
воздухот (поправка и одржување на клима

RUNAPLAX
(551) индивидуална

уреди); котли (чистење и поправка на
котли); натписи /фирми/ (боење или

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

поправка на натписи); облека (чистење на
облека); оџаци (чистење на оџаците);
перење алишта; покуќнина (одржување на

употреба

покуќнината); постелнина (чистење на
постелнината); прозорци (миење на

(111) 27908

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/471

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029

прозорците); сервисни станици; суво
чистење; тапетарски поправки; уреди за
ладење (поставување и поправка на

(450) 31/12/2019
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH

апаратите); централно греење
(поставување и поправка на инсталации

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

на централно греење); чистење облека;
чистење возила

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(111) 27906

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/469

(220) 19/04/2019

VAROXEB
(551) индивидуална

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
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(181) 19/04/2029

(540)

(450) 31/12/2019
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(551) индивидуална

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

RAMEP

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 28022

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/473

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029

(111) 28024

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/475

(220) 19/04/2019

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип ул.5-та Партиска Конференција

(450) 31/12/2019
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип ул.5-та Партиска Конференција

бб, 2000, Штип, MK

бб, 2000, Штип, MK

(540)

(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности
(111) 28023

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/474

(220) 19/04/2019

кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности

(181) 19/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип ул.5-та Партиска Конференција

(111) 27911

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/477

(220) 22/04/2019

(181) 22/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Аделина Таири ул. 60 бр.201,
Скопје, MK

бб, 2000, Штип, MK
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(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И

и други дигитални медиуми за снимање;

МАРКОВ Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

механизми за апаратура што работи на

(540)

монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна

(591) црна, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

употреба; уметнички материјали;
сликарски четки; машини за пишување и

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија,

апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови печатари; блокови за

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите

печатење
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и

медицински цели; диететска храна и
супстанции; адаптирани за медицинска

патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи

или ветеринарна употреба, храна за
бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за завои;

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи; покривки

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за

за кревети; покривки за маси
кл. 25 облека, обувки и капи

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;

кл. 9 апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;

(како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 рекламирање; водење на

апарати и инструменти за спроведување,
вкпучување, трансформирање,

работење; управување со работи;
канцелариски работи

акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати

(111) 27912

(151) 26/12/2019

за снимање, пренос и репродукција на звук

(210) TM 2019/478

(220) 22/04/2019

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови, двд

(181) 22/04/2029
(450) 31/12/2019
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(732) Аделина Таири ул. 60 бр.201,

или слика; магнетски носачи на податоци,

Скопје, MK

дискови за снимање; компакт-дискови, двд

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И
МАРКОВ Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

и други дигитални медиуми за снимање;
механизми за апаратура што работи на

(540)

монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

(591) црна, златна

материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна

(551) индивидуална
(510, 511)

употреба; уметнички материјали;
сликарски четки; машини за пишување и

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за

чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови печатари; блокови за

лосиони за коса; препарати за нега на
забите

печатење
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;

медицински цели; диететска храна и
супстанции; адаптирани за медицинска
или ветеринарна употреба, храна за

стапови за одење; камшици и сарачки
производи

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за завои;

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи; покривки

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за

за кревети; покривки за маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
кл. 9 апарати и инструменти; научни,

ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;

поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;

(како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

апарати и инструменти за спроведување,
вкпучување, трансформирање,

канцелариски работи

акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук
177
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(181) 22/04/2029

ракавици

(450) 31/12/2019

кл. 25 облека, обувки, капи. костими за

(300) 88/188,844 09/11/2018 US
(732) Reign Beverage Company LLC, a

бањање. облека од имитација на кожа,
обувки, капи, ремени за струк. облека за

Delaware limited liability company 1547 N.
Knowles Ave., Los Angeles, California

плажа, ремени [облека], машни
[околувратници], облека за гимнастика,

90063, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

палта, фустани, имитација на крзно,
ракавици [облека], качулки [облека], јакни,

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

џемпер фустани, џемпери [пуловери],

(540)

плетенини, хулахопки, ракавици со споени
прсти, облека за надвор, комбинезони,

REIGN TOTAL BODY FUEL

панталони, ветровки, пончоа, марами,
шалови, здолништа, сукњи, чорапи,

(551) индивидуална
(510, 511)

костуми, тренерки, маици, елеци,
елегантни елеци; чевли, обувки за на

кл. 32 фитнес пијалаци
(111) 27931

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/481

(220) 22/04/2019

плажа, чизми, гумени чизми, патики,
еспадрили или сандали; шешири, капи
[облека за на глава]

(181) 22/04/2029

кл. 35 услуги на големопродажба и
малопродажба како и онлајн

(450) 31/12/2019
(732) B&F COMMERCIAL & GARMENT

малопродажни услуги поврзани со женска
облека, обувки; додатоци; облека, облека

INDUSTRIES, S.A. 10 klm of Athens Lamia
National Road, P.C. 14342, New

за плажа;облека од имитација на кожа;

Philadelphia , GR

блузи; фустани; фланел и крзна; ракавици
(облека); панталони; јакни; палта; кошули;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

марами; здолништа; костуми; џемпери;
обувки, чевли со високи потпетици, чевли

(540)

за на плажа, чизми, сандали; капи;
шалови; рекламирање, услуги на
комерцијални информации преку
интернет, услуги на комерцијални
информации и совети за потрошувачи во

(551) индивидуална

врска со изборот на производи и услуги,
агенции за увоз-извоз, маркетинг услуги,

(510, 511)
кл. 14 накит со исклучок на скапоцени
камења и скапоцени метали, бижутерија

маркетинг преку интернет, сите
горенаведени услуги поврзани со женска

кл. 18 кожа и имитации на кожа и
производи направени од овие материјали

облека и додатоците споменати погоре

и кои не се вклучени во другите класи;
имитација на кожа; производи од

(111) 27932

(151) 26/12/2019

имитација на кожа; ремени; торби; ташни

(210) TM 2019/482

(220) 22/04/2019
(181) 22/04/2029

[пликови, портмонеа] од кожа; торби за
плажа; рачни торби; торби за пазарување;

(450) 31/12/2019

чадори. кожени производи – ташни; капи;
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(732) B&F COMMERCIAL & GARMENT

за плажа; облека од имитација на кожа;

INDUSTRIES, S.A. 10 km of Athens Lamia

блузи; фустани; фланел и крзна; ракавици

National Road, P.C. 14342, New
Philadelphia , GR

(облека); панталони; јакни; палта; кошули;
марами; здолништа; костуми; џемпери;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

обувки, чевли со високи потпетици, чевли
за на плажа, чизми, сандали; капи;

(540)

шалови; рекламирање, услуги на
комерцијални информации преку
интернет, услуги на комерцијални

(551) индивидуална
(510, 511)

информации и совети за потрошувачи во
врска со изборот на производи и услуги,

кл. 14 накит со исклучок на скапоцени

агенции за увоз-извоз, маркетинг услуги,
маркетинг преку интернет, сите

камења и скапоцени метали, бижутерија
кл. 18 кожа и имитации на кожа и

горенаведени услуги поврзани со женска
облека и додатоците споменати погоре

производи направени од овие материјали
и кои не се вклучени во другите класи;
имитација на кожа; производи од

(111) 27963

(151) 26/12/2019

имитација на кожа; ремени; торби; ташни
[пликови, портмонеа] од кожа; торби за

(210) TM 2019/483

(220) 22/04/2019

(181) 22/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

плажа; рачни торби; торби за пазарување;
чадори; кожени производи – ташни; капи;
ракавици
кл. 25 облека, обувки, капи;костими за

Скопје бул. Александар Македонски

бањање; облека од имитација на кожа,

бр.12, 1000, Скопје, MK

обувки, капи, ремени за струк; облека за
плажа, ремени [облека], машни

(540)

[околувратници], облека за гимнастика,
палта, фустани, имитација на крзно,
ракавици [облека], качулки [облека], јакни,
џемпер фустани, џемпери [пуловери],
плетенини, хулахопки, ракавици со споени

(591) темно сина, сина, црвена, жолта,

прсти, облека за надвор, комбинезони,
панталони, ветровки, пончоа, марами,

зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

шалови, здолништа, сукњи, чорапи,
костуми, тренерки, маици, елеци,

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци
во исхраната; минерални додатоци во

елегантни елеци; чевли, обувки за на
плажа, чизми, гумени чизми, патики,

исхраната; витамини и витамински
додатоци во исхраната; диететски

еспадрили или сандали; шешири, капи

производи за деца; капки за нос за

[облека за на глава]
кл. 35 услуги на големопродажба и

медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за

малопродажба како и онлајн
малопродажни услуги поврзани со женска

деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат амино киселини

облека, обувки; додатоци; облека, облека
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кл. 10 медицински апарати и инструменти;

(510, 511)

назални аспиратори

кл. 18 торби; рачни торбици; патни торби;

(111) 27964

(151) 26/12/2019

актовки; кожни актовки; кожни држачи за
кредитни картички; паричници; предмети

(210) TM 2019/484

(220) 22/04/2019
(181) 22/04/2029

од кожа во вид на футроли за клучеви;
женски ташни; сандуци (багаж); куфери;

(450) 31/12/2019
(732) Фармацевтска хемиска

несесери кои се продаваат празни;
спортски торби; торби кои се носат преку

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

рамо; кожни торби за пазарење; школски

Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, MK

торби; ранци; комплети од кожни патни
торби; патни торби за облека; патни торби

(540)

за чевли; торби за плажа; цилиндрични
текстилни торби; торби за планинарење во

BECUTAN

вид на повеќенаменски торби; козметички
торбици, празни; животински кожи за

(551) индивидуална
(510, 511)

изработка на крзнени производи; кожни

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци
во исхраната; минерални додатоци во

кутии и футроли за складирање;
прекривачи за мебел од кожа кои не се по

исхраната; витамини и витамински

мерка; чадори; чадори за сонце;
поводници од кожа

додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за
медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за
деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат амино киселини
назални аспиратори
(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/486

(220) 23/04/2019

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/489

(220) 24/04/2019

(181) 24/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ

кл. 10 медицински апарати и инструменти;

(111) 27965

(111) 27935

експорт-импорт Скопје ул. Васил
Ѓоргов бр. 16/1 мансарда 1, Скопје, MK
(540)

(181) 23/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) PIAGGIO & C. S.P.A. VIALE
RINALDO PIAGGIO 25 56025
PONTEDERA, PISA, An Italian Joint Stock

(591) црвена, зелена, бела, и црна

Company, IT

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
работи

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

VESPA
(551) индивидуална
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(220) 24/04/2019

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(732) Monster Energy Company 1 Monster

(181) 24/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ

Way, Corona, California 92879, US

експорт-импорт Скопје ул. Васил
Ѓоргов бр. 16/1 мансарда 1, Скопје, MK

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

MONSTER MANGO LOCO

кл. 32 безалкохолни пијалаци

(591) црвена, зелена, бела, и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27966

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/497

(220) 25/04/2019
(181) 25/04/2029

(450) 31/12/2019
(732) „ЛИХНИДА“ АД-Охрид ул. „7-ми

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски

Ноември“ бр. 183, Охрид, MK

работи

(540)

(111) 27937

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/492

(220) 24/04/2019
(181) 24/04/2029

(591) црна, бела
(551) индивидуална

(450) 31/12/2019
(732) BMJ Industries FZ-LLC Al-Jazeera

(510, 511)
кл. 20
производство на амбалажа од

Al-Hаmra, Ras Al Khaimah, AE

пластични маси за пакување

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 27967

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/498

(220) 25/04/2019
(181) 25/04/2029

(450) 31/12/2019
(732) „ЛИХНИДА“ АД-Охрид ул. „7-ми
Ноември“ бр. 183, Охрид, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи, кибрит
(111) 27938

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/496

(220) 25/04/2019
(181) 25/04/2029
(591) црна, бела

(450) 31/12/2019
(300) 2018-134287 29/10/2018 JP

(551) индивидуална
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кл. 30 бисквити

(510, 511)
кл. 20

производство на амбалажа од

пластични маси за пакување
(111) 27939

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/499

(220) 25/04/2019

(111) 27944

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/533

(220) 30/04/2019

(181) 30/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(181) 25/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE

QUICK BAYT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди; хербициди

(591) бела, црвена и зелена
(551) индивидуална

(111) 27940

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/500

(220) 25/04/2019

(510, 511)
кл. 1 ѓубрива, течни ѓубрива, стапчиња за
ѓубриво; хемикалии за уништување на
болести на растенија, препарати за

(181) 25/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

потикнување на раст на растенија,
препарати за зајакнување на растенија,
хранливи материи за растенија; земја за

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR, TR

компост, земја за цвеќе, прекривка за
ѓубрива (вклучени во класа 1); сите

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

горенаведени производи само за крајните
корисници

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 5 препарати за уништување на

(540)

штетници, фунгициди, хербициди;
препарати за отстранување на алги
кл. 21 саксии за цвеќе, кошници за цвеќе и
кутии за прозорци од пластика, дрво,
плута, трска, прачки или плетени; саксии
за растенија, кошници за растенија и кутии
за растенија од пластика, дрво, плута,
трска, прачки или плетени; саксии за цвеќе
и саксии за растенија, кошници и кутии од

(591) бела, црвена, жолта, црна и сива

керамика, стакло или порцелан; керамички
саксии за цвеќе и растенија; стакларија,

(551) индивидуална
(510, 511)
182

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

порцелан и керамика, кои не се вклучени

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

во други класи

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 31 хортикултурни и шумски производи
и житарки; семе за бусен, семе за трева;

(540)

семе, природни растенија и цвеќе;
луковици од цвеќе; кондензирани
растенија; снопови од суво цвеќе,
аранжмани од суво цвеќе за декоративни
цели; снопови од трева за декоративни
цели; снопови од суво цеќе и растенија за
декоративни цели
(551) индивидуална
(111) 28025

(151) 26/12/2019

(510, 511)

(210) TM 2019/534

(220) 30/04/2019
(181) 30/04/2029

кл. 30 лиснати пецива, тврди и меки
колачи, бисквити, наполитанки, вафли,

(450) 31/12/2019
(732) КАМ ДОО ул. Индустриска бб,
1000, Скопје, MK

торти и тортици, кроасани, различни
слатки десерти и слични кондиторски
артикли, чоколадо, бонбониери и
чоколадни производи, соленки, чипс,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

крекери, флипс и различни солени

(540)

производи
(111) 27871

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/536

(220) 30/04/2019

(181) 30/04/2029
(450) 31/12/2019
(732) Specsavers B.V. Postbus 1229, NL-

(551) индивидуална
(510, 511)

1270 BE Huizen, NL
(740) Друштво за застапување од областа

кл. 30 лиснати пецива, тврди и меки
колачи, бисквити, наполитанки, вафли,
торти и тортици, кроасани, различни

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

слатки десерти и слични кондиторски
артикли, чоколадо, бонбониери и

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SPECSAVERS

чоколадни производи, соленки, чипс,
крекери, флипс и различни солени

(551) индивидуална

производи

(510, 511)

(111) 28026

(151) 26/12/2019

кл. 9 оптички апарати и инструменти;
очила, очила за сонце; делови и фитинзи

(210) TM 2019/535

(220) 30/04/2019
(181) 30/04/2029

за сите гореспоменати стоки, имено, рачки
како делови од рамките за очила, носници

(450) 31/12/2019
(732) КАМ ДОО ул. Индустриска бб,

за очила и очила за сонце, кочници кои
што спречуваат паѓање на очила и очила

1000, Скопје, MK

за сонце, мостови на рамки како делови од
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рамки за очила, држачи за носници за

малопродажба на футроли за стакла за

очила, заоблени завршетоци за очила,

очила, синџирчиња, врвки, ременчиња за

завртки, шајбни и навртки како фитинзи за
очила; леќи, контактни леќи; рамки, врвки,

очила, штитиници за уши и тампони за
уши; услуги за малопродажба на аналогни,

синџирчиња и футроли, сите за очила или
очила за сонце; футроли за контактни

дигитални, радио и безжични адаптери за
конектирање на телефони со слушни

леќи; паковки за контактни леќи;
марамчиња за чистење на стакло на

помагала, слушни помагала, електрични
приклучоци за конектирање на слушни

очила; вреќички за очила; вреќички за

апарати со апарати за програмирање,

очила за сонце; монокли; штитници за очи,
имено очила за заштита; опрема за

радио приемници за конектирање со
слушни помагала, далечински управувачи

спортска заштита за очи, имено наочари;
наочари и заштитни наочари; футроли за

за контролирање на гласностза
конектирање со слушни помагала; услуги

стакла за очила, синџирчиња, врвки,
ременчиња за очила; аналогни, дигитални,

за малопродажба на телефонски апарати
за примена кај луѓе со потешкотии со

радио и безжични адаптери за

слухот, телевизиски апарати за примена

конектирање на телефони со слушни
помагала; електрични приклучоци за

кај луѓе со потешкотии со слухот;
собирање на најразновидна стока во полза

конектирање на слушни помагала со
апарати за програмирање; радио

на другите, имено, оптички, слушни,
дентални, медицински, фармацевтски и

приемници за конектирање со слушни
помагала; далечински управувачи за

здравствени апарати, инструменти и
препарати, наочари, очила, очила за

контролирање на гласност за конектирање

сонце, контакти леќи, леќи за очила и

со слушни помагала; телефонски апарати
за примена кај луѓе со потешкотии со

очила за сонце, рамки за очила и очила за
сонце, монокли за очи, наочари, спортски

слухот; телевизиски апарати за примена
кај луѓе со потешкотии со слухот; софтвер

наочари, заштитни наочари, футроли за
стакла за очила, синџирчиња, врвки,

за употреба од оптичари; софтвер за
дигитално мерење на очи; софтвер за

ременчиња за очила, футроли и паковки
за очила и очила за сонце, футроли и

земање дигитални мерки за монтажа на

паковки за контакти леќи, синџирчиња,

стакла за очила и леќи
кл. 35 менаџмент и маркетингуслуги, сите

врвки, ремечиња за очила, штитници за
уши и тампони за уши, аналогни,

за оптичари; услуги за малопродажба на
очила, очила за сонце, леќи за очила и

дигитални, радио и безжични адаптери за
конектирање на телефони со слушни

очила за сонце, рамки за очила и рамки за
очила за сонце; услуги за малопродажба

помагала, слушни помагала, електрични
приклучоци за конектирање на слушни

на контактни леќи, футроли и паковки за

помагала со апарати за програмирање,

леќи; услуги за малопродажба на монокли;
услуги за малопродажба на заштитници за

радио приемници за конектирање со
слушни помагала, далечински управувачи

очи, имено очила за заштита; услуги за
малопродажба на опрема за спортска

за контролирање на гласност за
конектирање со слушни помагала,

заштита на очи, имено наочари, наочари и
заштитни наочари; услуги за

телефонски апарати за примена кај луѓе
со потешкотии со слухот, телевизиски
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апарати за примена кај луѓе со потешкотии

слухот, и препишување на слушни апарати

со слухот, делови и фитинзи за оптички и

и инструменти; монтажа на слушни

дентални апарати и инструменти, делови и
фитинзи за очила, кои овозможуваат

помагала; услуги за консултација и
советување, сите поврзани со слушање,

потрошувачите лесно да ги гледаат и да ги
купуваат овие производи во

слушни помагала и слушни апарати и
инструменти; услуги на професионална

малопродажна продавница за оптика, во
малопродажна продавница за

консултација и советување, сите поврзани
со погоре споменататите услуги

специјализирани слушни помагала, во
малопродажна фармацевтска и
здравствена продавница, во

(111) 27847

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/541

(220) 02/05/2019

малопродажна специјализирана
продавница за хируршки, медицински и
дентални апарати и инструменти, во
супермаркет, во стоковна куќа, од каталог

(181) 02/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Best Western International, Inc.
6201 North 24th Parkway, Phoenix,

специјализиран за оптички, слушни,

Arizona 85016, US

дентални, медицински, фармацевтски и
здравствени апарати, инструменти и

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

препарати преку поштенска нарачка или
преку телекомуникациски средства, од

(540)

генерален каталог за стоки преку
поштенска нарачка или
телекомуникациски средства, од Интернет
веб страна специјализирана за оптички,
слушни, дентални, медицински,
фармацевтски и здравствени апарати,
инструменти и препарати, од генерална
Интернет веб страна за стоки, преку
телевизиски канал за пазарување, или

(551) индивидуална
(510, 511)

преку телекомуникациски средства;
раководење на корпоративна програма за
попуст која овозможува потрошувачите да

кл. 43 хотелски услуги

добијат попуст на оптички производи
кл. 44 медицински услуги; оптичарски

(111) 27915

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/546

(220) 30/04/2019
(181) 30/04/2029

услуги; офталмолошки и оптометриски
услуги; услуги за монтажа на стакла за
оптички леќи, рамки и контактни леќи;
тестирање на слух; услуги за здравствена

(450) 31/12/2019
(300) 33986 23/04/2019 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

заштита и здравствени клиники; услуги за
слушни помагала, имено, тестирање на

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

слух, монтажа на слушни помагала,
препознавање и анализа на потешкотии со

КУМАНОВО

очила и тестирање на видот; монтажа на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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(540)
(111) 27843

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/558

(220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029

(450) 31/12/2019
(732) Владимир Јашевиќ and Јасмина
Јашевиќ ул. Маџари бр. 25, Скопје, MK
and бул. ВМРО бр. 1/3-8, Скопје, MK
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински

(591) темно црвена и бела
(551) индивидуална

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

работење; рекламирање на интернет

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки; кибрити;

кл. 43 угостителство; подготовка на храна
и пијалаци; кетеринг; ресторани

стапчиња од тутун, производи од тутун за
загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун

(111) 27856

(151) 17/12/2019

со цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација;раствори

(210) TM 2019/567

(220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029

од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;електронски

(450) 31/12/2019
(732) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA

цигари;електронски цигари како замена за
традиционални цигари;електронски уреди

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

за инхалација со аеросоли кои содржат
никотин;орални вапоризатори за пушачи,
производи од тутун и замени за

(540)

тутун;артикли за пушачи за електронски
цигари;делови и опрема за

(551) индивидуална
(510, 511)

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

кл. 5 фармацевтски производи

гаснење на загреани цигари и пури како и

(111) 27850

(151) 17/12/2019

загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(210) TM 2019/568

(220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029

D3 SPRAY
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(450) 31/12/2019
(732) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,

сервисни картички; апарати за далечинска

71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

контрола; аларми за пожар; читачи

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

D3 SPRAY KID
(551) индивидуална

трансмитери; трансмитери за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27980

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/570

(220) 08/05/2019

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

1020, Wien, AT

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

(540)

A1 FIX

дигитални асистенти); модеми, интерфејс

(551) индивидуална
(510, 511)

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

дигитални податоци; машински читливи

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 35 водење на работењето;

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

управување со работата; канцелариски

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

компјутерски програми и софтвер;

писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

собирање и систематизација на

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

магнетни кодирачи; кодирани

со комерцијални он-лајн веб страници
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

идентификациони картички; кодирани

187

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

на телефонија; обезбедување пристап до

(551) индивидуална

бази на податоци преку комуникациска

(510, 511)

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

на аудио и видео содржини (streaming),

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

пристап до глобални компјутерски мрежи,

надзор; алармни ѕвона; инструменти за

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

(опрема за обработка на податоци);

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

огласни табли (телекомуникации);

телекомуникации; трансмитери на

електронско рекламирање

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

(111) 27981

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/571

(220) 08/05/2019

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

податоци, поточно магнетни и оптички

A1 NEO
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картички за мобилни радио мрежи, хендс

УМТС мобилни радио услуги; пренос на

фри (hands-free) направи и слушалки;

пораки и слики, посебно преку користење

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 35 водење на работењето;

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

(111) 27982

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/572

(220) 08/05/2019

писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази со

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

податоци, индексирање на информации и

1020, Wien, AT

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

со комерцијални он-лајн веб страници
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

(540)

A1 Постпејд

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

(551) индивидуална
(510, 511)

технологија; радио и телевизиско

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

дигитални податоци; машински читливи

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (streaming),

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

слики и документи преку глобална

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

компјутерски програми и софтвер;

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

посебно до интернет; обезбедување

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

магнетни кодирачи; кодирани

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);
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монитори (хардвер), монитори (софтвер);

емитување; емитување на радио и

апарати за откривање на чад; релеи;

телевизиски програми преку глобални

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (streaming),

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

системи за прскање (заштита од пожар);

комуникации преку електронски мрежи;

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

компјутерски мрежи; изнајмување на

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

софтвер за мобилни телефони и

СМС и ММС услуги; обезбедување

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

електронско рекламирање

електронски медиуми; систематизација,

(111) 27983

(151) 25/12/2019

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

(210) TM 2019/573

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

страници достапни преку компјутерски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

A1 PULSE
(551) индивидуална

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

(510, 511)
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кл. 9 апарати за снимање, пренос,

софтвер за мобилни телефони и

обработка или репродукција на аналогни и

инсталации за мобилна радио мрежа,

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 35 водење на работењето;

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,

телефони; телевизиски апарати;

регистрирање, копирање и пишување на

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази со

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски

телефони; трепкачи (сигнални светла);

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

со комерцијални он-лајн веб страници
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

апарати за откривање на чад; релеи;

телевизиски програми преку глобални

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (streaming),

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

системи за прскање (заштита од пожар);

комуникации преку електронски мрежи;

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

компјутерски мрежи; изнајмување на

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење
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СМС и ММС услуги; обезбедување

инструменти за мерење на звук;

пристап до интернет преку комуникациска

прекинувачи и прекинувачки апарати;

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

(111) 27984

(151) 25/12/2019

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/574

(220) 08/05/2019

напон; тајмери; апарати за снимање,

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

A1 ROAM ALL

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

механизми за апарати кои се активираат

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

писмени комуникации и снимки;

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

превенција од кражби; предупредувачки

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

со комерцијални он-лајн веб страници

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

сервисни картички; апарати за далечинска

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;
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компјутерски мрежи; електронски пренос

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на податоци, поточно преноси во реално

механизми за апарати кои се активираат

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (streaming),

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

национални и меѓународни компјутерски

превенција од кражби; предупредувачки

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

или обезбедување на прстапно време до

сервисни картички; апарати за далечинска

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

технологија, вклучувајќи преку мобилни

електрични брави; телекомуникациски

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

електронско рекламирање

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

(111) 27985

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/575

(220) 08/05/2019

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(181) 08/05/2029

пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 ROAM SURF
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи
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кл. 35 водење на работењето;

радио мрежи; услуги на електронски

управување со работата; канцелариски

огласни табли (телекомуникации);

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

електронско рекламирање

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

(111) 27986

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/576

(220) 08/05/2019

писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

со комерцијални он-лајн веб страници
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

(540)

A1 ROAM TALK

на телефонија; обезбедување пристап до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

кл. 9 апарати за снимање, пренос,

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

време базирани на интернет технологија

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

на аудио и видео содржини (streaming),
слики и документи преку глобална

компјутери, телефонски сетови, мобилни

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

мрежи; обезбедување комуникациски

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

надгледување, мониторски екрани; видео

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

бази со податоци, посебно на интернет;

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски
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трансмитери; трансмитери за

на аудио и видео содржини (streaming),

телекомуникации; трансмитери на

слики и документи преку глобална

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

податоци, поточно магнетни и оптички

посебно до интернет; обезбедување

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

картички за мобилни радио мрежи, хендс

УМТС мобилни радио услуги; пренос на

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

работи; односи со јавност; рекламирање,

електронско рекламирање

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,

(111) 27987

(151) 25/12/2019

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

(210) TM 2019/577

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

информации во компјутерски бази со

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски

1020, Wien, AT

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

A1 ROAMING
(551) индивидуална

бази на податоци преку комуникациска

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

обработка или репродукција на аналогни и

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на
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податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

објава на реклами во печатени и

компјутери, телефонски сетови, мобилни

електронски медиуми; систематизација,

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

надгледување, мониторски екрани; видео

страници достапни преку компјутерски

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

емитување; емитување на радио и

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

на аудио и видео содржини (streaming),
слики и документи преку глобална

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

компјутерска мрежа; електронска пошта;

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

телефонски комуникации преку

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

фри (hands-free) направи и слушалки;

пораки и слики, посебно преку користење

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 35 водење на работењето;

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање
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системи за прскање (заштита од пожар);
(111) 27988

(151) 18/12/2019

заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/578

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

паметни картички; СИМ картички за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 COMBO
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

инсталации за мобилна радио мрежа,

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

телевизиски програми преку глобални

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

алармни апарати; електрични апарати за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

комуникации преку електронски мрежи;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

идентификациони картички; кодирани

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

компјутерски мрежи; изнајмување на

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

прекинувачи и прекинувачки апарати;

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;
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СМС и ММС услуги; обезбедување

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

пристап до интернет преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

изнајмување на опрема и компјутери за

превенција од кражби; предупредувачки

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

советување во областа на компјутерите;

сервисни картички; апарати за далечинска

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

страни и насловни страници (homepages),

електрични брави; телекомуникациски

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерски софтвер

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

(111) 27989

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/579

(220) 08/05/2019

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(181) 08/05/2029

пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 COMBO BOX
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи
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кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до

советување во областа на дизајнирање,

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија

компјутерски софтвер

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

(111) 27990

(151) 25/12/2019

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

(210) TM 2019/580

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

мрежи; обезбедување комуникациски

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

1020, Wien, AT

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

A1 COMBO BOX GO
(551) индивидуална

бази со податоци, посебно на интернет;

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

обработка или репродукција на аналогни и

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

радио мрежи; услуги на електронски

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

телефони; телевизиски апарати;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

планирање на телекомуникациска опрема;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

телефони; трепкачи (сигнални светла);

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи
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(опрема за обработка на податоци);

посебно до интернет; обезбедување

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

телефонски комуникации преку

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;

услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

технологија; радио и телевизиско

и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална

(111) 27991

(151) 25/12/2019

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

(210) TM 2019/581

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

паметни картички; СИМ картички за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 COMBO LITE

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

механизми за апарати кои се активираат

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

превенција од кражби; предупредувачки

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

обезбедување комуникациски пристап до

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

сервисни картички; апарати за далечинска

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

телекомуникациска опрема, изнајмување

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

електрични брави; телекомуникациски

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

пристап до интернет преку комуникациска

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

пренос или репродукција на звук или

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
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изнајмување на опрема и компјутери за

превенција од кражби; предупредувачки

обработка на податоци; техничко проектно

апарати против кражби; апарати за

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

дизајнирање, креирање, хостинг и

контрола; аларми за пожар; читачи

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

за други преку, сервери за глобални

трансмитери; трансмитери за

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

(111) 27992

(151) 25/12/2019

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/582

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

слики; снимени или празни носачи на

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 COMBO LITE NEO

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за
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време базирани на интернет технологија

компјутерски мрежи; инсталирање на

на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

(111) 27993

(151) 25/12/2019

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

(210) TM 2019/583

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

пристап до глобални компјутерски мрежи,

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

1020, Wien, AT

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

A1 COMBO NEO
(551) индивидуална

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

обработка или репродукција на аналогни и

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

огласни табли (телекомуникации);

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

телефони; телевизиски апарати;

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

изработка и одржување на веб страници;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

телефони; трепкачи (сигнални светла);

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

советување во областа на дизајнирање,

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

апарати за откривање на чад; релеи;

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

за други преку, сервери за глобални

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за
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телекомуникации; трансмитери на

УМТС мобилни радио услуги; пренос на

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;

услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

технологија; радио и телевизиско

и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална

(111) 27994

(151) 25/12/2019

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

(210) TM 2019/584

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

посебно до интернет; обезбедување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

A1 COMBO NEO PRO
(551) индивидуална

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

(510, 511)

204

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

кл. 9 апарати за снимање, пренос,

софтвер за мобилни телефони и

обработка или репродукција на аналогни и

инсталации за мобилна радио мрежа,

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

телефони; телевизиски апарати;

телевизиски програми преку глобални

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

телефони; трепкачи (сигнални светла);

комуникации преку електронски мрежи;

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

апарати за откривање на чад; релеи;

компјутерски мрежи; изнајмување на

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);

СМС и ММС услуги; обезбедување

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со
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одржување и инсталација на софвер;

идентификациони картички; кодирани

советување во областа на компјутерите;

сервисни картички; апарати за далечинска

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

страни и насловни страници (homepages),

електрични брави; телекомуникациски

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерски софтвер

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

(111) 27995

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/585

(220) 08/05/2019

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(181) 08/05/2029

пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 IDENTIFIKATOR
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

со монети; опрема за обработка на

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

на податоци, поточно преноси во реално

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

апарати против кражби; апарати за

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани
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национални и меѓународни компјутерски

(732) A1 Telekom Austria

мрежи; обезбедување комуникациски

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

1020, Wien, AT

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

A1 Идентификатор
(551) индивидуална

бази со податоци, посебно на интернет;

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

обработка или репродукција на аналогни и

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

радио мрежи; услуги на електронски

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

телефони; телевизиски апарати;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

планирање на телекомуникациска опрема;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

телефони; трепкачи (сигнални светла);

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

одржување на веб страници за други;

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

апарати за откривање на чад; релеи;

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

компјутерски мрежи; инсталирање на

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

компјутерски софтвер
(111) 27996

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/586

(220) 08/05/2019

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на
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податоци, поточно магнетни и оптички

електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;

услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

технологија; радио и телевизиско

и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална

(111) 27997

(151) 25/12/2019

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

(210) TM 2019/587

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

посебно до интернет; обезбедување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

A1 Припејд
(551) индивидуална

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

УМТС мобилни радио услуги; пренос на

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни
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телефони; телевизиски апарати;

телевизиски програми преку глобални

компјутерски програми и софтвер;

компјутерски мрежи; електронски пренос

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

магнетни кодирачи; кодирани

обезбедување комуникациски пристап до

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

инструменти за мерење на звук;

телекомуникациска опрема, изнајмување

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

заштитни направи за преголем струен

пристап до интернет преку комуникациска

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за

изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

инсталации за мобилна радио мрежа,

советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб
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страни и насловни страници (homepages),

електрични брави; телекомуникациски

за други преку, сервери за глобални

трансмитери; трансмитери за

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

(111) 27998

(151) 25/12/2019

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/588

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

слики; снимени или празни носачи на

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 SMART HOME

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

време базирани на интернет технологија

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

надзор; алармни ѕвона; инструменти за

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

мрежи; обезбедување комуникациски

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(опрема за обработка на податоци);

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;
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бази со податоци, посебно на интернет;

(510, 511)

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

кл. 35 водење на работењето;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

огласни табли (телекомуникации);

компјутеризирано управување со датотеки,

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази со

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

изработка и одржување на веб страници;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

советување во областа на дизајнирање,

на податоци, поточно преноси во реално

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски софтвер

национални и меѓународни компјутерски

(111) 27999

(151) 25/12/2019

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

(210) TM 2019/589

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

или обезбедување на прстапно време до

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

A1 SMART OFFICE
(551) индивидуална
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технологија, вклучувајќи преку мобилни

регистрирање, копирање и пишување на

радио мрежи; услуги на електронски

писмени комуникации и снимки;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

планирање на телекомуникациска опрема;

со комерцијални он-лајн веб страници

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

одржување на веб страници за други;

компјутерски мрежи; електронски пренос

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

компјутерски мрежи; инсталирање на

обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски софтвер

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

(111) 28000

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/590

(220) 08/05/2019

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

(540)

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

телекомуникациска опрема, изнајмување

A1 SEKRETARKA

пристап до интернет преку комуникациска

(551) индивидуална
(510, 511)

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

кл. 35 водење на работењето;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,
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изнајмување на опрема и компјутери за

страници достапни преку компјутерски

обработка на податоци; техничко проектно

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

со комерцијални он-лајн веб страници
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

дизајнирање, креирање, хостинг и

телевизиски програми преку глобални

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

за други преку, сервери за глобални

комуникации преку електронски мрежи;

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

(111) 28001

(151) 25/12/2019

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

(210) TM 2019/591

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

компјутерски мрежи; изнајмување на

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

СМС и ММС услуги; обезбедување

A1 Секретарка

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

(551) индивидуална
(510, 511)

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

обработка на електронски податоци;

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

писмени комуникации и снимки;

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и
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одржување и инсталација на софвер;

технологија; радио и телевизиско

советување во областа на компјутерите;

емитување; емитување на радио и

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

страни и насловни страници (homepages),

компјутерска мрежа; електронска пошта;

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски софтвер

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

(111) 28002

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/592

(220) 08/05/2019

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(181) 08/05/2029

телефонски комуникации преку

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

(540)

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

A1 BUSINESS
(551) индивидуална

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

(510, 511)
кл. 35 водење на работењето;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,

кл. 42 планирање и развој на програми за

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

регистрирање, копирање и пишување на

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази со

услуги, имено, советување во врска со

податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

со комерцијални он-лајн веб страници
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска
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и управување со веб страници и насловни

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

страници (homepages); хостирање на веб

УМТС мобилни радио услуги; пренос на

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

(111) 28003

(151) 25/12/2019

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

(210) TM 2019/593

(220) 08/05/2019

електронско рекламирање

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

кл. 41 спроведување игри; образование,
обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

изнајмување на опрема и компјутери за

(540)

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

и преку интернет; спортски и културни
активности

A1 PRIJATELI

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

советување во областа на компјутерите;

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

емитување; емитување на радио и

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

страни и насловни страници (homepages),

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

компјутерска мрежа; електронска пошта;

компјутерски софтвер

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

(111) 28004

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/594

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

телефонски комуникации преку

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;
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обработка на податоци; техничко проектно

(540)

планирање на телекомуникациска опрема;

A1 Пријатели

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

одржување на веб страници за други;

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

компјутерски мрежи; електронски пренос

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

компјутерски мрежи; инсталирање на

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

компјутерски софтвер

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

(111) 28005

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/595

(220) 08/05/2019

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

телекомуникациска опрема, изнајмување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

(540)

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

(551) индивидуална
(510, 511)

пристап до интернет преку комуникациска

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

кл. 41 спроведување игри; образование,
обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

и преку интернет; спортски и културни

на податоци, поточно преноси во реално

активности
кл. 42 планирање и развој на програми за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

A1 GO SOCIAL
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комуникации преку електронски мрежи;

компјутерски мрежи; инсталирање на

обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски софтвер

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

(111) 28012

(151) 25/12/2019

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(210) TM 2019/596

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

телекомуникациска опрема, изнајмување

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

1020, Wien, AT

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

A1 SPIRIT
(551) индивидуална

пристап до интернет преку комуникациска

(510, 511)
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

на телефонија; обезбедување пристап до

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

кл. 41 спроведување игри; образование,
обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

и преку интернет; спортски и културни

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

активности
кл. 42 планирање и развој на програми за

време базирани на интернет технологија

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

изработка и одржување на веб страници;

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

мрежи; обезбедување комуникациски

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

советување во областа на дизајнирање,

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

бази со податоци, посебно на интернет;

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

за други преку, сервери за глобални

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување
217

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

пристап до интернет преку комуникациска

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

технологија, вклучувајќи преку мобилни

на телефонија; обезбедување пристап до

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

електронско рекламирање
кл. 41 спроведување игри; образование,

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи
и преку интернет; спортски и културни

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

активности

време базирани на интернет технологија

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

хостирање веб страници; компјутерски

мрежи; обезбедување комуникациски

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

креирање, хостинг, одржување, работење

бази со податоци, посебно на интернет;

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

(111) 28013

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/597

(220) 08/05/2019

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

кл. 41 спроведување игри; образование,
обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

1020, Wien, AT

кл. 42 планирање и развој на програми за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

(540)

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

и преку интернет; спортски и културни
активности

A1 SPIRIT CLUB

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)
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услуги, имено, советување во врска со

магнетни кодирачи; кодирани

одржување и инсталација на софвер;

идентификациони картички; кодирани

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

страници (homepages); хостирање на веб

прекинувачи и прекинувачки апарати;

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

(111) 28014

(151) 25/12/2019

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/598

(220) 08/05/2019

напон; тајмери; апарати за снимање,

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

A1 TV LITE

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

механизми за апарати кои се активираат

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

превенција од кражби; предупредувачки

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);
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обезбедување комуникациски пристап до

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

национални и меѓународни компјутерски

компјутери, телефонски сетови, мобилни

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

или обезбедување на прстапно време до

надгледување, мониторски екрани; видео

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

технологија, вклучувајќи преку мобилни

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

електронско рекламирање
кл. 41 спроведување игри; образование,

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи
и преку интернет; спортски и културни

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

активности

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

(111) 28015

(151) 25/12/2019

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/599

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 WEB TV
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на
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технологија; радио и телевизиско

(540)

емитување; емитување на радио и

Мојот A1

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

(551) индивидуална
(510, 511)

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

компјутерска мрежа; електронска пошта;

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

телефонски комуникации преку

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

надзор; алармни ѕвона; инструменти за

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

пораки и слики, посебно преку користење

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

(опрема за обработка на податоци);

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

кл. 41 спроведување игри; образование,

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи
и преку интернет; спортски и културни

телекомуникации; трансмитери на

активности
(111) 28016

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/600

(220) 08/05/2019

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(181) 08/05/2029

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се
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држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

(111) 28017

(151) 25/12/2019

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(210) TM 2019/601

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

на телефонија; обезбедување пристап до

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

A1 INTERNET
(551) индивидуална

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

време базирани на интернет технологија

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

мрежи; обезбедување комуникациски

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

алармни апарати; електрични апарати за

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

бази со податоци, посебно на интернет;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

идентификациони картички; кодирани

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

радио мрежи; услуги на електронски

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

прекинувачи и прекинувачки апарати;

кл. 41 спроведување игри; образование,
обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

и преку интернет; спортски и културни
активности

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;
222

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

системи за прскање (заштита од пожар);

СМС и ММС услуги; обезбедување

заштитни направи за преголем струен

пристап до интернет преку комуникациска

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за

изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

инсталации за мобилна радио мрежа,

советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

телевизиски програми преку глобални

страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

(111) 28018

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/602

(220) 08/05/2019

комуникации преку електронски мрежи;

(181) 08/05/2029

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

компјутерски мрежи; изнајмување на

(540)

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

A1 INTERNET EXTRA
(551) индивидуална

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи
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(оптички и магнетни) носачи на податоци;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

механизми за апарати кои се активираат

на телефонија; обезбедување пристап до

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

превенција од кражби; предупредувачки

време базирани на интернет технологија

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

сервисни картички; апарати за далечинска

мрежи; обезбедување комуникациски

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

електрични брави; телекомуникациски

бази со податоци, посебно на интернет;

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

пренос или репродукција на звук или

радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

држат во рака и ПДА(персонални

планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и
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одржување на веб страници за други;

(опрема за обработка на податоци);

советување во областа на дизајнирање,

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерски софтвер

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

(111) 28019

(151) 25/12/2019

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/603

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 INTERNET PLUS
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

технологија; радио и телевизиско

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

телефони; телевизиски апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

слики и документи преку глобална

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

телефони; трепкачи (сигнални светла);

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи
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посебно до интернет; обезбедување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

телефонски комуникации преку

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

(540)

A1 NET

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

(551) индивидуална
(510, 511)

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

пораки и слики, посебно преку користење

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

кл. 42 планирање и развој на програми за

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

превенција од кражби; предупредувачки

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

услуги, имено, советување во врска со

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

сервисни картички; апарати за далечинска

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

и управување со веб страници и насловни

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

електрични брави; телекомуникациски

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерски софтвер
(111) 28020

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/604

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
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паметни картички; СИМ картички за

изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се

обработка на податоци; техничко проектно

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат

дизајнирање, креирање, хостинг и

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос

за други преку, сервери за глобални

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

(111) 28021

(151) 25/12/2019

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

(210) TM 2019/605

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

обезбедување комуникациски пристап до

(450) 31/12/2019
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

1020, Wien, AT

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

телекомуникациска опрема, изнајмување

A1 NET LITE

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

(551) индивидуална
(510, 511)

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

пристап до интернет преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за
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превенција од кражби; предупредувачки

време базирани на интернет технологија

апарати против кражби; апарати за

на аудио и видео содржини (stream-ing),

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

контрола; аларми за пожар; читачи

пристап до глобални компјутерски мрежи,

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

трансмитери; трансмитери за

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на

огласни табли (телекомуникации);

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс

изработка и одржување на веб страници;

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до

советување во областа на дизајнирање,

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
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компјутерски мрежи; инсталирање на

(510, 511)

компјутерски софтвер

кл. 31 свежо овошје

(111) 27869

(151) 17/12/2019

(111) 27916

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/608

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

(210) TM 2019/610

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

(450) 31/12/2019
(732) Chiquita Brands L.L.C. DCOTA

(450) 31/12/2019
(300) 18052259 16/04/2019 EM
(732) Reign Beverage Company LLC 1547

Office Center, 1855 Griffin Road, Suite C436, Fort Lauderdale, FL 33004-2275, US
(740) Друштво за застапување од областа

N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

REIGN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци
(111) 27844

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/611

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

(450) 31/12/2019
(732) Khayrat Al-Manafa for General Trade

(591) бела, сина и жолта

and Public Transport Limited Liability

(551) индивидуална
(510, 511)

company
27, Saborni str., Varna, BG

кл. 31 свежо овошје
(111) 27870

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/609

(220) 08/05/2019

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BON

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Chiquita Brands L.L.C. DCOTA

(551) индивидуална
(510, 511)

Office Center, 1855 Griffin Road, Suite C436, Fort Lauderdale, FL 33004-2275, US

кл. 34 тутун; тутун за виткање; замена за
тутун; производи направени од тутун;
ароматизиран тутун; филтри за тутун;

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

лулиња за тутун; суров тутун; тутун за
џвакање; шкорки [кибрит]; сигурносни

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кибрити; цигари; производи за пушачи;
запалки за пушачи, пепелници за пушачи;
орални вапоризатори за пушење

Peppe Jalo
(551) индивидуална
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(111) 27917

(151) 17/12/2019

конференции, состаноци, изложби и

(210) TM 2019/618

(220) 10/05/2019

објекти за општа намена

(181) 10/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Аневски Винарија ДООЕЛ ул.
Железничка 39, 2000, Штип, MK
(540)

(111) 27942

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/620

(220) 08/05/2019
(181) 08/05/2029

(450) 31/12/2019
(732) Six Continents Limited Broadwater
Park Denham, Buckinghamshire UB9 5HR,
UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(591) бела, црна, златно-жолта
(551) индивидуална

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
(111) 27941

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/619

(220) 08/05/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 08/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Six Continents Limited Broadwater

кл. 35 услуги за управување со хотели за
други; услуги за франшиза на хотели,

Park Denham, Buckinghamshire UB9 5HR,
UK

имено, обезбедување помош во
управување со бизнисот при основање и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

работење на хотели; деловни советодавни
и консултантски услуги поврзани со
управување, работење и франшиза на

(540)

хотели
кл. 43 хотелски услуги; услуги за

VOCO
(551) индивидуална
(510, 511)

привремено сместување; бар и ресторан
услуги; услуги на коктел барови во хотели;

кл. 35 услуги за управување со хотели за

услуги за хотелски резервации; услуги на

други; услуги за франшиза на хотели,
имено, обезбедување помош во

кетеринг за обезбедување на храна и
пијалок ; обезбедување на објекти за

управување со бизнисот при основање и
работење на хотели; деловни советодавни

конференции, состаноци, изложби и
објекти за општа намена

и консултантски услуги поврзани со
управување, работење и франшиза на
хотели

(111) 27930

(151) 17/12/2019

кл. 43 хотелски услуги; услуги за
привремено сместување; бар и ресторан

(210) TM 2019/621

(220) 10/05/2019

(181) 10/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Riot Games, Inc. (a Delaware
corporation) 12333 West Olympic Blvd.

услуги; услуги на коктел барови во хотели;
услуги за хотелски резервации; услуги на
кетеринг за обезбедување на храна и

Los Angeles, CA 90064, US

пијалок ; обезбедување на објекти за
230

Трговски марки

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

футроли за клучеви; багаж; ознаки за

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

багаж; курирски торби; торби за пазарење

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(tote торби); чадори; паричници
кл. 25 облека, имено, ремени, капути,

(540)

костими за игри со улоги, фустани,
ракавици, костими за Ноќ на вештерките,

RIOT FORGE

дуксери со качулка, облека за мали деца,
јакни, удобна облека за носење по дома,

(551) индивидуална
(510, 511)

панталони, пуловери, облека за дожд,

кл. 9 звучници; компјутерски глувчиња;
компјутерски програми кои се користат за

марами, шалови, блузи, кошули, шорцеви,
сукњи, облека за спиење, кратки чорапи,

следење на статусот на разни корисници

долни делови на тренерки, дукс маици,
џемпери, костими за капење, маици со

на услуги на онлајн на интерактивно
играње на игри и онлајн поврзување на

кратки ракави, горни делови на облека,
долна облека, обувки; покривала за глава

играчи со други играчи од сите нивоа на
вештини; софтвер за "проширена

кл. 38 услуги на емитување и пренос

стварност" за играње на видео игри кој
може да се преземе; софтвер за игри за

(стриминг) на играње на видео игри и
натпреварувања во играње на видео игри

мобилни телефони кој може да се

по пат на глобални комуникациски мрежи,
Интернет и безжични мрежи; форуми

преземе; подкасти кои можат да се
преземат од областа на е-спортот и видео

(chatrooms) на друштвени мрежи;
обезбедување на услуги на интернет

игри; софтвер за видео игри кој може да се
преземе; видео игри кои можат да се

форуми за пренос на пораки меѓу

преземат; софтвер за игри со виртуелна
реалност кој може да се преземе за

компјутерски корисници
кл. 41 организирање и водење на

играње на видео игри; слушалки - бубици;

натпревари во живо, изложби и турнири
кои се однесуваат на видео игри; услуги на

очила за вид; слушалки; интерактивни
мултимедијални програми за видео игри;

разонода, имено, софтвер за видео игри
кој не може да се преземе а кој им

подлоги за глувчиња; снимен софтвер за
"проширена стварност" за играње на

овозможува на корисниците да прават,

видео игри; снимен софтвер за виртуелна
реалностза играње на видео игри; очила

менуваат, вчитуваат, преземаат,
споделуваат, прегледуваат и објавуваат

за сонце; кертриџи за видео игри; дискови

интерактивна содржина на видео-игри кои
се создадени од корисници, музика и други

за видео игри; софтвер за видео игри;
софтвер за видео игри и прирачници во

медиски датотеки по пат на глобални
компјутерски мрежи, Интернет и безжични

електронски формат кои се продаваат како
целина; софтвер за видео игри кој може да

мрежи; услуги на разонода, имено,

се преземе преку глобална компјутерска
мрежа и безжични уреди

организирање на состаноци во живо со
обожаватели (фанови) и конференции во

кл. 18 повеќенаменски торби; ранци;

областа на разонода, гејминг, видео игри и
е-спортови; услуги на разонода, имено,

паричници за монети; козметички торби
кои се продаваат празни; ранец (вреќа) со

обезбедување на онлајн видео игри;
услуги на разонода, имено, овозможување

врвка; цилиндрични текстилни торби;
торбици за носење на појас; рачни торби;
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на привремено користење на видео-игри

други веб-страници; софтвер во вид на

кои не може да се преземат; услуги на

сервис (SaaS) кој содржи софтвер за

организирање на натпревари во играње на
видео игри, изложби и турнири; услуги на

прикажување на податоци и резултати во
игра; софтвер во вид на сервис (ЅааЅ) кој

објавување на видео-игри; обезбедување
на услуги на објавување на онлајн

содржи софтвер за играње на видео игри;
софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

стрипови, графички романи и приказни со
сцени и ликови базирани на видео-игри

содржи софтвер за снимање на време во
видео игри; софтвер во вид на сервис

кои не може да се преземат; услуги на

(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на

обезбедување на онлајн игри со
"проширена стварност"; обезбедување на

видео игри; софтвер во вид на сервис
(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на

онлајн информации во врска со видео
игри; обезбедување на онлајн услуги во

екранот (скриншот) на видео игри;
софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

врска со тривиа игри (квизови), совети и
стратегии за видео игри; обезбедување на

содржи софтвер за управување со бази на
податоци во областа на видео игри;

услуги на онлајн играње на игри со

софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

виртуелна реалност
кл. 42 дизајнирање на компјутерски

содржи софтвер за подобрување на видео
игри

софтвер; дизајнирање и развој на
компјутерски софтвер во област на видео

(111) 27933

(151) 17/12/2019

игри; развој на прилагодени веб страници
кои содржат информации за компјутерски

(210) TM 2019/623

(220) 10/05/2019
(181) 10/05/2029

игри кои ги одредува корисникот;

(450) 31/12/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

платформа како услуга (РААЅ) која содржи
платформи на компјутерски софтвер за
користење во управување со бази на
податоци во областа на видео игри; услуги

bb, , 26300, Vršac, RS

на интернет страници кои содржат
технологија која им овозможува на

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

корисниците да креираат, вчитуваат, и

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

споделуваат видео снимки кои ги
генерираат корисниците врз основа на

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

TREGONA

играње на компјутерски игри; услуги на
интернет страници кои содржат

(551) индивидуална
(510, 511)

технологија која им овозможува на
корисниците да онлајн управуваат со

кл. 5 фармацевтски производи

софтвер за видео игри; обезбедување
онлајн приспособени веб-страници и
извори на податоци кои содржат

(111) 27943

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/625

(220) 10/05/2019
(181) 10/05/2029

информации кои ги одредил корисникот, а
кои вклучуваат објави на блог, нови

(450) 31/12/2019
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH

содржини на медии, други онлајн
содржини, и онлајн линкови( адреси) до
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) жолта, темно жолта, бела и црна
(551) индивидуална

TACTUS
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 29 чипс, крцкави производи како
ужинки (snack) храна произведени во

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба, имено кардиоваскуларни лекови
(111) 27934

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/631

(220) 10/05/2019

облик на пелети, пресување или други
процеси
кл. 30 пуканки, слатки производи, плочки
од житарки , слатки производи од житарки

(181) 10/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Пислевиќ Јасмина ул. Лука Геров
бр. 7А, Ѓорче Петров, Скопје, MK

(111) 27857

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/657

(220) 16/05/2019

(181) 16/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Друштво за трговија и услуги

(740) Марко Димов, адвокат ул. Никола
Оровчанец бр. 15/1-5, Велес
(540)

РОЛЛИНГ ГИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Ташко Караџа бр. 1/3, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

(591) сина, светло сина, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри, игри со табли

(591) кафена, крем, окер, портокалова,

(111) 27840

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/640

(220) 14/05/2019

(510, 511)
кл. 34 филтри за цигари, хартија за

црна, бела
(551) индивидуална

виткање цигари, цигари, цигарило, цигари
(џебни

(181) 14/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) МЏ РОБИН ДОО ул. Здуње, бр.
Индустриска Зона, Падиште, 1230,

машини за виткање цигари)

Гостивар, Гостивар, MK

кл. 35 услуги на продажба на големо и на
продажба на мало на филтри за цигари,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

хартија за виткање цигари, цигари,
цигарило, цигари (џебни машини за

(540)

виткање цигари)
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течности за електронски цигари;
(111) 27945

(151) 17/12/2019

производи од тутун наменети за

(210) TM 2019/658

(220) 16/05/2019
(181) 16/05/2029

загревање

(450) 31/12/2019
(732) Colgate-Palmolive Company 300

(111) 27863

(151) 26/12/2019

(210) TM 2019/663

(220) 17/05/2019

Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(181) 17/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

CATALYST
(551) индивидуална

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 3
немедицинска паста за заби и

(540)

немедицинско средство за плакнење уста

PURPLE RAZE
(111) 27858

(151) 17/12/2019

(551) индивидуална

(210) TM 2019/662

(220) 17/05/2019
(181) 17/05/2029

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или

(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)

преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US

(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;

(740) Друштво за застапување од областа

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за

COLD SKY
(551) индивидуална

загревање

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(111) 27861

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/664

(220) 17/05/2019
(181) 17/05/2029

(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни

Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Друштво за застапување од областа

машини за вбризгување на тутун во

на индустриската сопственост ЖИВКО

хартиени туби; електронски цигари;
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

џебни апарати за виткање цигари; рачни

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

машини за вбризгување на тутун во

(540)

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

SHARP TWIST

производи од тутун наменети за
загревање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, DE 19808-1674, US

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

(740) Друштво за застапување од областа

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

производи од тутун наменети за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

загревање

(210) TM 2019/665

(220) 17/05/2019

(220) 17/05/2019

(300) 017987297 20/11/2018 EM
(732) British American Tobacco (Brands)

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

(151) 17/12/2019

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/668

(181) 17/05/2029
(450) 31/12/2019

запалки за цигари; запалки за пури;

(111) 27862

(111) 27864

LUCKY STRIKE CHILL
(551) индивидуална

(181) 17/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни

(540)

машини за вбризгување на тутун во

преработен; тутун за виткање; тутун за

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

ICE CUBE
(551) индивидуална

производи одтутун наменети за загревање

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун

(111) 27867

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/676

(220) 17/05/2019
(181) 17/05/2029

(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;

(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
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(740) Друштво за застапување од областа

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

на индустриската сопственост ЖИВКО

џебни апарати за виткање цигари; рачни

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;

(540)

течности за електронски цигари;
производи одтутун наменети за загревање

INDIGO WILD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

(111) 27865

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/678

(220) 20/05/2019

(181) 20/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;

Wilmington DE 19808-1674, US

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

хартиени туби; електронски цигари;

(540)

течности за електронски цигари;
производи одтутун наменети за загревање

LUCKY STRIKE WILD
(111) 27866

(151) 17/12/2019

(551) индивидуална

(210) TM 2019/677

(220) 20/05/2019
(181) 20/05/2029

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или

(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

преработен; тутун за виткање; тутун за

Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Друштво за застапување од областа

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

машини за вбризгување на тутун во

(540)

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

LUCKY STRIKE AMBER

производи одтутун наменети за загревање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

(111) 27872

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/679

(220) 20/05/2019
(181) 20/05/2029

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(450) 31/12/2019
(300) 017987315 20/11/2018 EM

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
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(732) British American Tobacco (Brands)

(181) 21/05/2029

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
(740) Друштво за застапување од областа

(450) 31/12/2019
(732) Lion Capital LLP 21 Grosvenor
Place London SW1X 7HF, GB

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

Wilmington DE 19808-1674, US

LION CAPITAL

LUCKY STRIKE ORIGINAL
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги; монетарни

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

работи; корпоративни финансии; приватен
капитал; инвестициски услуги на фондови

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

за приватен капитал; инвестициски услуги;
услуги за капитал, фондови и

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

инвестициски трустови; услуги за
управување со инвестиции; финансиски

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

информации; услуги за управување со

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

портфолио инвестиции; заеднички
фондови, шеми за колективно

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

инвестирање и услуги за " хеџ " фондови;
услуги за заеднички трустови; финансиско

производи одтутун наменети за загревање

инвестирање; услуги за управување со
богатство; проценка и управување со

(111) 27839

(151) 17/12/2019

финансиски средства; советодавни услуги

(210) TM 2019/686

(220) 20/05/2019
(181) 20/05/2029

во врска со управување на финансиски
средства; финансиска проценка и услуги

(450) 31/12/2019
(732) ARBEN XEGA Korce, Drenove,

на оценување; финансиски трансфери и
трансакции, и платежни услуги;

Rruga Nacionale Korce-Erseke, Km.ll, AL
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

електронски трансфер на средства;
финансиско и инвестициско планирање и

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

истражување; собирање на средства;

(540)

собирање на финансии и финансирање;
услуги на осигурување; услуги за
недвижен имот; финансиски и монетарни
услуги, и банкарство; собирање на
средства и спонзорство; услуги за
вреднување; инвестирање на средства;

(551) индивидуална
(510, 511)

финансиска гаранција и издавање на

кл. 11 апарати за греење; оџаци
(111) 27958

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/688

(220) 21/05/2019

хартии од вредност (инвестициско
банкарство); консултирање во врска со
финансирање на производи за
потрошувачи; финансиски услуги во врска
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со индустријата за производи за

(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware

потрошувачи; инвестициско и финансиско

limited liability company) 9330 Zionsville

консултирање во секторот за производи за
потрошувачи; тргување и посредување на

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

финансиски инвестиции во компании за
производи за потрошувачи; обезбедување

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

на информации во врска со
горенаведените услуги обезбедени преку

SLASH
(551) индивидуална

глобална комуникациска мрежа;

(510, 511)
кл. 5 хербициди за земјоделска употреба

советодавни, консултантски и
информативни услуги во врска со
горенаведените услуги
(111) 27947

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/690

(220) 22/05/2019

(111) 27979

(151) 25/12/2019

(210) TM 2019/695

(220) 23/05/2019

(181) 23/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware
limited liability company) 9330 Zionsville

(181) 22/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

1800 Vevey, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(540)

KORVETTO

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

ALOMA

кл. 5 хербициди за земјоделска употреба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 лед, лед кој се јаде, водени
сладоледи, шербети (сорбети), замрзнати
слатки, замрзнати колачи, сладоледи,
замрзнати десерти, замрзнати јогурти,
(вклучени во оваа класа) за правење на
лед и/или водени сладоледи и/или

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

и/или замрзнати десерти и/или замрзнати
јогурти

(210) TM 2019/694

(220) 23/05/2019

(220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029

90063, US

шербети (сорбети) и/или замрзнати слатки
и/или замрзнати колачи и/или сладоледи

(151) 25/12/2019

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/696

(450) 31/12/2019
(300) 88/207138 27/11/2018 US
(732) Reign Beverage Company LLC 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California

прашоци и средства за врзување

(111) 27978

(111) 27959

(540)

(181) 23/05/2029
(450) 31/12/2019
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(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CREATIONS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или

(551) индивидуална
(510, 511)

преработен; тутун за виткање; тутун за

кл. 32 фитнес пијалаци
(111) 27960

(151) 12/12/2019

(210) TM 2019/697

(220) 23/05/2019

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

(181) 23/05/2029
(450) 31/12/2019

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни

(300) 88207168 27/11/2018 US
(732) Reign Beverage Company LLC 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California

машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

90063, US

производи одтутун наменети за загревање

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 27881

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/719

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029

(450) 31/12/2019
(300) 88255430 09/01/2019 US
(732) Bioverativ Therapeutics Inc 225
Second Avenue, Waltham, MA 02451, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(591) жолта, сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

ENJAYMO

кл. 32 фитнес пијалаци
(111) 27868

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/699

(220) 27/05/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на ладно аглутининско заболување

(181) 27/05/2029
(450) 31/12/2019
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US

(111) 27954

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/720

(220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/12/2019
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(732) Здружение за забава, спорт и

(181) 28/05/2029

рекреација ПЧЕЛА ТОЧКА КОМ -

(450) 31/12/2019

Гостивар
ул. "Васил Василески" бр. 8, 1230,

(300) 88389914 17/04/2019 US
(732) Reign Beverage Company LLC, a

Гостивар, MK

Delaware limited liability company, having
a place of business at 1547 N. Knowles

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ave., Los Angeles, California 90063, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

REFUEL. REFRESH.
RECOVER.

(591) виолетова, бела, сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 без-алкохолни пијалаци

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; телевизиско
рекламирање; рекламирање преку
социјални мрежи; рекламирање преку
радио; рекламирање преку пошта;
компјутерско рекламирање преку интернет
кл. 41 организирање спортски натпревари;

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/721

(220) 28/05/2019

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/729

(220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029

(450) 31/12/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

секаков вид на услуги поврзани со
организирање на спортски натпревари
(111) 27952

(111) 27968

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(181) 28/05/2029
(450) 31/12/2019

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(300) 88389902 17/04/2019 US
(732) Reign Beverage Company LLC, a
Delaware limited liability company, having
a place of business at 1547 N. Knowles
Ave., Los Angeles, California 90063, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

YOUR REIGN, YOUR RULES
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) нијанси на тиркизна, црвена, розева,

кл. 32 без-алкохолни пијалаци

портокалова, жолта
(551) индивидуална

(111) 27955

(151) 17/12/2019

(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички

(210) TM 2019/722

(220) 28/05/2019

производи и препарати за лична хигиена;
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не-медицински препарати за нега на

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

забите; парфимерија, етерични масла;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,

(540)

полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

(551) индивидуална

луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи; облека,

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

имено трикотажа, обувки, чевли за
кошарка, патики за кошарка, маици по

штетници; фунгициди; хербициди

кратки ракави, кошули, поло маици,

(111) 27873

(151) 18/12/2019

дуксери, долни тренерки, панталони,
маици по прерамки, дресови, кратки

(210) TM 2019/743

(220) 03/06/2019
(181) 03/06/2029

панталони, пижами, спортски маици,
маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници,

(450) 31/12/2019
(732) BGP Products Operations GmbH

шешири, капи за на глава, визири за на
глава, тренерки за загревање, панталони

Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH

за загревање, дресови за загревање,

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

маици за вежбање фрлања, јакни,
блејзери, кравати како облека, џебни

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на
ветер, јакни со капуљача, капути,

(540)

лигавчиња за бебиња кои што не се од
хартија, бебeшки комплети како облека,

ROZOR

траки за на глава, стегачи за зглобови како

(551) индивидуална
(510, 511)

облека, престилки, долна облека,
боксерки, тесни боксерки, широки

кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 27842

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/755

(220) 06/06/2019
(181) 06/06/2029

панталони, штитници за уши, ракавици,
ракавици без прсти, шалови, ткаени и
плетени кошули, дрес-фустани, фустани,
фустани и униформи за навивање, облека
за капење, костуми за капење, костуми за

(450) 31/12/2019
(732) NBA Properties, Inc Olympic Tower

пливање, бикини, дводелни костуми за
капење, костуми за пливање за мажи,

- 645 Fifth Avenue, New York, New York

костуми за капење за мажи, шорцеви за на
даска, нуркачки костуми, наметки за на

10022, US
(740) Друштво за застапување од областа

плажа, наметки за со костуми за капење,
марами за со костуми за капење, сандали,

на индустриската сопственост ЖИВКО
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сандали за на плажа, капи за на плажа,

обезбедување на он-лајн компјутерска

штитници од сонце, капи за пливање, капи

база на податоци во полето на кошарката

за капење, нови покривала за глава со
прикачени перики

(111) 27841

(151) 17/12/2019

кл. 41 образование; обука; забава;
спортски и културни активности; забава и

(210) TM 2019/756

(220) 06/06/2019
(181) 06/06/2029

образовни услуги во смисла на тековни
телевизиски и радио програми во областа

(450) 31/12/2019
(732) NBA Properties, Inc Olympic Tower

на кошарката и пренос во живо на

- 645 Fifth Avenue, New York, New York

кошаркарски натпревари и кошаркарски
приредби; продукција и дистрибуција на

10022, US

радио и телевизиски шоу програми на
кошаркарски натпревари, кошаркарски

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

настани и програми во областа на
кошарката; водење и организирање на

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа

кошаркарски школи и кампови, школи и
кампови за тренери, школи и кампови за
танцов тим и кошаркарски натпревари;
услуги на забава во смисла на лично
појавување на маскота во костим или на
танцов тим на кошаркарски натпревари и
приредби, школи, кампови, промоции и
други настани поврзани со кошарката,
посебни настани и забави; услуги на
клубови на обожаватели; услуги на забава,

(551) индивидуална
(510, 511)

имено обезбедување на веб-страна со
мултимедијален материјал што не се

кл. 25 oблека, обувки и капи; облека,
имено трикотажа, обувки, чевли за

симнува, како најзначајни телевизиски
настани, интерактивни најзначајни

кошарка, патики за кошарка, маици по
кратки ракави, кошули, поло маици,
дуксери, долни тренерки, панталони,

телевизиски настани, видео снимки,
снимки на видео преноси, избор на
интерактивни видеа на најзначајни

маици по прерамки, дресови, кратки
панталони, пижами, спортски маици,

настани, радио програма, најзначајни
настани на радио и аудио снимки во

маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници,
шешири, капи за на глава, визири за на

полето на кошарката; обезбедување на
вести и информации како статистички и

глава, тренерки за загревање, панталони
за загревање, дресови за загревање,
маици за вежбање фрлања, јакни,

тривијални во полето на кошарката; онлaјн игри кои не може да се симнуваат,
имено, компјутерски игри, видео игри,

блејзери, кравати како облека, џебни
марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на

интерактивни видео игри, и тривијални
игри; услуги на забава во полето на

ветер, јакни со капуљача, капути,
лигавчиња за бебиња кои што не се од

имагинарни кошаркарски лиги;

хартија, бебeшки комплети како облека,
траки за на глава, стегачи за зглобови како
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облека, престилки, долна облека,

кл. 5 лекарства, фармацевтски препарати;

боксерки, тесни боксерки, широки

медицински препарати; супстанции за

панталони, штитници за уши, ракавици,
ракавици без прсти, шалови, ткаени и

медицинска употреба

плетени кошули, дрес-фустани, фустани,
фустани и униформи за навивање, облека

(111) 27948

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/779

(220) 13/06/2019

за капење, костуми за капење, костуми за
пливање, бикини, дводелни костуми за
капење, костуми за пливање за мажи,

(181) 13/06/2029
(450) 31/12/2019
(732) VENTAS COFFEE HUNGARY

костуми за капење за мажи, шорцеви за на
даска, нуркачки костуми, наметки за на

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Erzsébeti
út 5/B., Hódmezővásárhely 6800, HU

плажа, наметки за со костуми за капење,
марами за со костуми за капење, сандали,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

сандали за на плажа, капи за на плажа,
штитници од сонце, капи за пливање, капи

(540)

MATRIX

за капење, нови покривала за глава со

(551) индивидуална
(510, 511)

прикачени перики
(111) 27874

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/769

(220) 11/06/2019

кл. 34 тутун;производи за
пушачите;кибрити

(181) 11/06/2029
(450) 31/12/2019
(300) 017998049 11/12/2018 EM
(732) BGP Products Operations GmbH
Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH

(111) 27950

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/790

(220) 18/06/2019

(181) 18/06/2029
(450) 31/12/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(540)

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MIDOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(591) Pantone 1505 C, Pantone 1525 C,
Pantone портокалова 021 C
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27875

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/799

(220) 20/06/2019
(181) 20/06/2029
(450) 31/12/2019
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(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

кл. 5 фармацевтски производи

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

(111) 27961

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/804

(220) 24/06/2019

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(181) 24/06/2029
(450) 31/12/2019
(732) Јавно претпријатие ПАРКОВИ И
ЗЕЛЕНИЛО - Скопје Ndermarrja Publike

(540)

Tio-D

Parqe dhe gjelberime – Shkup Булевар

(551) индивидуална
(510, 511)

Илинден ББ , Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27876

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/800

(220) 20/06/2019
(181) 20/06/2029

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28
лок.8, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2019
(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FORMONIDE

(591) зелена, бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27877

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/801

(220) 20/06/2019
(181) 20/06/2029

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни
(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе
кл. 44 услуги од областа на

(450) 31/12/2019
(732) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz

земјоделството, градинарството и

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

шумарството

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 27878

(151) 18/12/2019

(210) TM 2019/805

(220) 24/06/2019

(181) 24/06/2029
(450) 31/12/2019
(732) Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,

(540)

ASTAVENT
(551) индивидуална
(510, 511)

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156,
Sancaktepe, Istanbul, TR
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Trimotil
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27962

(151) 17/12/2019

(210) TM 2019/820

(220) 28/06/2019
(181) 28/06/2029

(450) 31/12/2019
(732) BMJ Industries FZ-LLC Al-Jazeera
Al-Hаmra, Ras Al Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, зелена, портокалова,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, производи за пушачи,
кибрити
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)

(210)

5

27838

7

27837

9

28015

1

27837

5

27845

7

27855

9

28016

1

27838

5

27850

8

27855

9

28017

1

27879

5

27851

9

27807

9

28018

1

27944

5

27853

9

27837

9

28019

3

27802

5

27856

9

27871

9

28020

3

27803

5

27873

9

27899

9

28021

3

27807

5

27874

9

27911

10

27804

3

27884

5

27875

9

27912

10

27963

3

27885

5

27876

9

27930

10

27964

3

27886

5

27877

9

27971

11

27839

3

27887

5

27878

9

27972

11

27855

3

27888

5

27881

9

27973

11

27898

3

27889

5

27890

9

27980

12

27972

3

27890

5

27892

9

27981

14

27825

3

27891

5

27906

9

27982

14

27826

3

27901

5

27907

9

27983

14

27882

3

27911

5

27908

9

27984

14

27883

3

27912

5

27909

9

27985

14

27931

3

27945

5

27911

9

27986

14

27932

3

27968

5

27912

9

27987

16

27808

3

27976

5

27918

9

27988

16

27879

3

27977

5

27933

9

27989

16

27880

3

28011

5

27939

9

27990

16

27901

5

27816

5

27943

9

27991

16

27911

5

27820

5

27944

9

27992

16

27912

5

27821

5

27950

9

27993

16

27914

5

27823

5

27963

9

27994

16

28011

5

27828

5

27964

9

27995

18

27807

5

27832

5

27968

9

27996

18

27815

5

27833

5

27978

9

27997

18

27825

5

27834

5

27979

9

27998

18

27826

5

27837

5

28011

9

28014

18

27882
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18

27911

29

27897

32

27835

34

27872

18

27912

29

27904

32

27859

34

27915

18

27930

29

27946

32

27913

34

27937

18

27931

29

27974

32

27916

34

27948

18

27932

30

27840

32

27938

34

27962

18

27965

30

27895

32

27946

35

27807

20

27804

30

27896

32

27952

35

27808

20

27966

30

27903

32

27955

35

27815

20

27967

30

27911

32

27959

35

27817

21

27807

30

27912

32

27960

35

27843

21

27944

30

27919

33

27817

35

27857

21

27976

30

27920

33

27827

35

27859

21

27977

30

27921

33

27859

35

27871

24

27911

30

27922

33

27917

35

27879

24

27912

30

27923

33

27949

35

27880

25

27807

30

27924

33

27951

35

27882

25

27815

30

27925

33

27953

35

27883

25

27825

30

27926

33

27956

35

27899

25

27826

30

27927

33

27957

35

27900

25

27829

30

27928

34

27811

35

27902

25

27836

30

27929

34

27812

35

27903

25

27841

30

27940

34

27813

35

27904

25

27842

30

27946

34

27814

35

27910

25

27882

30

27947

34

27822

35

27911

25

27900

30

28008

34

27824

35

27912

25

27902

30

28009

34

27844

35

27914

25

27911

30

28010

34

27846

35

27931

25

27912

30

28025

34

27848

35

27932

25

27930

30

28026

34

27849

35

27935

25

27931

31

27827

34

27852

35

27936

25

27932

31

27869

34

27854

35

27941

28

27860

31

27870

34

27857

35

27942

28

27934

31

27904

34

27858

35

27954

28

27971

31

27944

34

27861

35

27969

28

27972

31

27946

34

27862

35

27974

28

27973

31

27961

34

27863

35

27976

29

27827

31

27974

34

27864

35

27977

29

27830

32

27817

34

27865

35

27980

29

27840

32

27818

34

27866

35

27981

29

27893

32

27819

34

27867

35

27982

29

27894

32

27827

34

27868

35

27983
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35

27984

38

27988

41

27831

42

27996

35

27985

38

27989

41

27842

42

27997

35

27986

38

27990

41

27880

42

27998

35

27987

38

27991

41

27883

42

27999

35

27999

38

27992

41

27899

42

28000

35

28000

38

27993

41

27900

42

28001

35

28001

38

27994

41

27902

42

28002

35

28002

38

27995

41

27914

42

28003

35

28006

38

27996

41

27930

42

28004

35

28007

38

27997

41

27954

42

28005

35

28008

38

27998

41

27971

42

28006

35

28009

38

27999

41

27972

42

28007

35

28010

38

28000

41

27973

42

28012

35

28022

38

28001

41

28003

42

28013

35

28023

38

28002

41

28004

42

28017

35

28024

38

28003

41

28005

42

28018

36

27809

38

28004

41

28012

42

28019

36

27810

38

28005

41

28013

42

28020

36

27910

38

28006

41

28014

42

28021

36

27958

38

28007

41

28015

43

27805

36

27970

38

28012

41

28016

43

27810

36

27975

38

28013

41

28022

43

27843

36

28006

38

28014

41

28023

43

27847

36

28007

38

28015

41

28024

43

27903

37

27880

38

28016

42

27809

43

27905

37

27910

38

28017

42

27810

43

27941

37

27969

38

28018

42

27880

43

27942

38

27899

38

28019

42

27899

43

27969

38

27914

38

28020

42

27930

44

27806

38

27930

38

28021

42

27975

44

27871

38

27980

38

28022

42

27988

44

27879

38

27981

38

28023

42

27989

44

27961

38

27982

38

28024

42

27990

45

27805

38

27983

39

27805

42

27991

45

27806

38

27984

39

27809

42

27992

38

27985

39

27914

42

27993

38

27986

41

27806

42

27994

38

27987

41

27808

42

27995
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
731

210

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0570

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0571

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0572

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0573

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0574

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0575

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0576

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0577

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0578

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0579

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0580

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0581

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0582

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0583

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0584

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0585

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0586

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0587

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0588

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0589

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0590

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0591

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0592

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0593

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0594

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0595

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0596

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0597

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0598

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0599

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0600

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0601

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0602

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0603
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A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0604

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0605

AMVAC C.V.

MK/T/2019/0430

AMVAC C.V.

MK/T/2019/0431

ARBEN XEGA

MK/T/2019/0686

B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES, S.A.

MK/T/2019/0481

B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES, S.A.

MK/T/2019/0482

BGP Products Operations GmbH

MK/T/2019/0743

BGP Products Operations GmbH

MK/T/2019/0769

BMJ Industries FZ-LLC

MK/T/2019/0492

BMJ Industries FZ-LLC

MK/T/2019/0820

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/2019/0295

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/2019/0310

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/2019/0311

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/2019/0567

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/2019/0568

Bayer Aktiengesellschaft

MK/T/2019/0499

Best Western International, Inc.

MK/T/2019/0541

Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,

MK/T/2019/0805

Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

MK/T/2019/0279

Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

MK/T/2019/0399

Bioverativ Therapeutics Inc

MK/T/2019/0719

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0662

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0663

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0664

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0665

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0668

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0676

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0677

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0678

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0679

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2019/0699

British American Tobacco (Brands) Limited

MK/T/2019/0392

Chiquita Brands L.L.C.

MK/T/2019/0608

Chiquita Brands L.L.C.

MK/T/2019/0609

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2019/0658

Colgate-Palmolive Company, (a Delaware Corporation)

MK/T/2019/0296

Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)

MK/T/2019/0300

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

MK/T/2019/0694

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

MK/T/2019/0695

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MK/T/2019/0500
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Gilead Sciences, Inc.

MK/T/2019/0413

Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd.

MK/T/2019/0287

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2019/0623

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2019/0790

ISMAIL ISMAIL

MK/T/2019/0427

Icebreaker Limited

MK/T/2019/0428

Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšič

MK/T/2019/0293

Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšič

MK/T/2019/0294

Khayrat Al-Manafa for General Trade and Public Transport Limited Liability company

MK/T/2019/0611

L.D. Collins & Co Limited

MK/T/2019/0440

LONDESSA SRB, z.t.r.

MK/T/2015/0042

LONDESSA SRB, z.t.r.

MK/T/2015/0043

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/0411

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/0448

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2019/0533

Lion Capital LLP

MK/T/2019/0688

Mars, Incorporated

MK/T/2019/0444

Mars, Incorporated

MK/T/2019/0445

Monster Energy Company

MK/T/2019/0496

N.T.P. "Butterfly"

MK/T/2019/0275

NBA Properties, Inc

MK/T/2019/0755

NBA Properties, Inc

MK/T/2019/0756

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/0799

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/0800

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

MK/T/2019/0801

Novartis AG

MK/T/2019/0291

Novartis AG

MK/T/2019/0292

Novartis AG

MK/T/2019/0328

Novartis AG

MK/T/2019/0469

Novartis AG

MK/T/2019/0470

Novartis AG

MK/T/2019/0471

Novartis AG

MK/T/2019/0472

Novartis AG

MK/T/2019/0625

PIAGGIO & C. S.P.A.

MK/T/2019/0486

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0312

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0313

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0314

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0315

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0316

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0317

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0318
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Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0319

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0320

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0393

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2019/0546

Reign Beverage Company LLC

MK/T/2019/0610

Reign Beverage Company LLC

MK/T/2019/0696

Reign Beverage Company LLC

MK/T/2019/0697

Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company

MK/T/2019/0479

Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, having a place of
business at

MK/T/2019/0721

Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, having a place of
business at

MK/T/2019/0722

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)

MK/T/2019/0450

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)

MK/T/2019/0621

SAVENCIA SA

MK/T/2019/0409

SAVENCIA SA

MK/T/2019/0442

SAVENCIA SA

MK/T/2019/0443

SHOPPING USA/EU LIMITED LIABILITY COMPANY

MK/T/2018/0623

Six Continents Limited

MK/T/2019/0619

Six Continents Limited

MK/T/2019/0620

Société des Produits Nestlé S.A.

MK/T/2019/0449

Société des Produits Nestlé S.A.

MK/T/2019/0690

Specsavers B.V.

MK/T/2019/0536

Ty Inc.

MK/T/2019/0297

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2019/0441

VENTAS COFFEE HUNGARY

MK/T/2019/0779

Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО - Скопје Ndermarrja Publike Parqe dhe
gjelberime - Shkup

MK/T/2019/0804

Јасмина Јашевиќ

MK/T/2019/0558

Аделина Таири

MK/T/2019/0477

Аделина Таири

MK/T/2019/0478

Аневски Винeрија ДООЕЛ

MK/T/2019/0618

Апостолски Горан

MK/T/2018/0624

Бијељанин Никола

MK/T/2019/0273

Валентин ЛАТКОВСКИ

MK/T/2019/0268

Валентин ЛАТКОВСКИ

MK/T/2019/0269

Валентин ЛАТКОВСКИ

MK/T/2019/0270

ДАЛВИНА дооел

MK/T/2019/0302

ДАН-ФОАМ АПС

MK/T/2019/0274

Драган Живковиќ

MK/T/2019/0447

Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово

MK/T/2019/0401

Друштво за производство и трговија ФЛАФИ ББ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/0238
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Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Штип

MK/T/2019/0305

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Штип

MK/T/2019/0306

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Штип

MK/T/2019/0307

Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги
ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан

MK/T/2019/0420

Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги
ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан

MK/T/2019/0421

Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги
ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан

MK/T/2019/0422

Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги
ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан

MK/T/2019/0423

Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги
ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан

MK/T/2019/0424

Друштво за производство, промет, услуги АКСА ЌЕРИМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/0404

Друштво за производство, трговија и услуги А.Р.И. дооел Скопје

MK/T/2019/0425

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје

MK/T/2019/0453

Друштво за производство, трговија и услуги МАЈ ШУС - ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/0396

Друштво за производство, трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ Куманово

MK/T/2019/0416

Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

MK/T/2019/0729

Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/0400

Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ

MK/T/2019/0282

Друштво за трговија и услуги РОЛЛИНГ ГИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2019/0657

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/2019/0489

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

MK/T/2019/0490

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0455

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0456

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0457

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0458

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0459

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0460

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0461

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0462

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2019/0464
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Скопје
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0465

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2019/0466

Друштво затрговија на големо и мало и производство НЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

MK/T/2019/0331

Здружение за забава, спорт и рекреација ПЧЕЛА ТОЧКА КОМ - Гостивар

MK/T/2019/0720

Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство РИЗНИЦА,
Куманово

MK/T/2019/0412

Илија Манасиев

MK/T/2019/0281

КАМ ДОО

MK/T/2019/0534

КАМ ДОО

MK/T/2019/0535

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија

MK/T/2019/0283

Лидија Балтовска

MK/T/2019/0326

МЏ РОБИН ДОО

MK/T/2019/0640

ПРИНЦИП КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ

MK/T/2019/0309

Пислевиќ Јасмина

MK/T/2019/0631

Ристиќ Ирена

MK/T/2019/0451

Ристиќ Ирена

MK/T/2019/0452

Светомир Здравковски

MK/T/2019/0397

Спортско здружение на граѓани за промоција и практикување на јапонската вештина
аикидо ПАТ КОН МИРОТ (Хеива ено Мичи) Скопје

MK/T/2019/0280

Стефановски Кристијан

MK/T/2019/0308

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип

MK/T/2019/0473

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип

MK/T/2019/0474

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип

MK/T/2019/0475

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет - Скопје

MK/T/2019/0408

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0271

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0417

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0418

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0432

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0433

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0434

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0435

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0436

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0437

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0438

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0439

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0483

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2019/0484

Фонд за иновации и технолошки развој

MK/T/2018/0451

Фонд за иновации и технолошки развој

MK/T/2018/0452
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Фонд за иновации и технолошки развој

MK/T/2018/0453

Фруктана доо

MK/T/2019/0398

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/0468

„ЛИХНИДА“ АД-Охрид

MK/T/2019/0497

„ЛИХНИДА“ АД-Охрид

MK/T/2019/0498
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ПРЕНОС
(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,
Greenfield, IN 46140, US

(111) 4018
(732) W-D Apparel Company, LLC 251
Little Falls Drive, Wilmington, Delaware

(111) 2160
(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,
Greenfield, IN 46140, US

19808, US
(111) 5552
(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,

(111) 9065
(732) Друштво за производство,

Greenfield, IN 46140, US

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје

(111) 5453

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

(111) 9149
(732) NORSKE SKOG AS KARENSLYST

(111) 2741

ALLE 49, 0279 OSLO, NO

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,

(111) 8707

Berkshire, SL1 3UH, GB

(732) Delphi International Operations
Luxembourg S.à.r.l. Avenue de

(111) 2742
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

Luxembourg, L-4940 Bascharage, GrandDuchy of Luxembourg, LU

Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

(111) 8707
(732) Delphi Technologies IP Limited Erin

(111) 2743
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

Court, Bishop's Court Hill St. Michael, BB

Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

(111) 8402
(732) Stanić Beverages d.o.o Slavonska
avenija 22, 1000, Zagreb, HR

(111) 2149
(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,

(111) 9083

Greenfield, IN 46140, US

(732) Delphi International Operations
Luxembourg S.a.r.L. Avenue de

(111) 2150
(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way,

Luxembourg, L-4940 Bascharage, G.D. of
Luxembourg, LU

Greenfield, IN 46140, US

(111) 9083

(111) 2152
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(732) Delphi Technologies IP Limited Erin

(732) Друштво за производство,

Court, Bishop's Court Hill St. Michael, BB

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(111) 12625

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(732) Друштво Хемиски Инжинеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,

MK

Скопје, MK

(111) 19944
(732) Друштво за производство,

(111) 14127

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(732) Le Senza International Canada, LLC
9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor,

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

Beverly Hills, California 90212, US

MK

(111) 15262
(732) Колор Медиа Плус ул. Симеон

(111) 20411
(732) Друштво за производство,

Кавракиров бр. 20/1-19, 1000, Скопје, MK

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(111) 19646

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(732) Делфино Травел Агенции ДООЕЛ
Скопје, MK

MK

(111) 20157

(111) 20780
(732) Друштво за производство,

(732) Друштво за угостителство,

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

трговија и услуги ТЕМОФ КРАФТ
ДООЕЛ Скопје

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, Скопје,
MK

MK

(111) 20154

(111) 20669
(732) Друштво за производство,

(732) Друштво за угостителство,

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

трговија и услуги ТЕМОФ КРАФТ
ДООЕЛ Скопје

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, Скопје,
MK

MK

(111) 19398

(111) 20890
(732) Друштво за производство,

(732) Друштво за производство,

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

MK
(111) 21195

(111) 20238
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(732) Le Senza International Canada, LLC

Station Road, Suite 300, Louisville,

9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor,

Kentucky 40223, US

Beverly Hills, California 90212, US
(111) 24471
(111) 23381
(732) Sazerac Brands, LLC, a Delaware

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,

Limited Liability Company 10400 Linn

Berkshire, SL1 3UH, GB

ПРОМЕНИ
(111) 6303
(732) HP Hewlett Packard Group LLC

(111) 2741

10300 Energy Drive, Spring, Texas 77389 ,
US

(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Limited Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(111) 3387
(732) Syngenta Limited (Guildford)

(111) 2742
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

Jealott's Hill International, Research
Centre, Bracknell, Berkshire, United

Limited Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, GB

Kingdom, RG42 6EY, GB

(111) 2743

(111) 3103

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(732) BAXTER INTERNATIONAL INC. One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015,

(111) 6954

US

(732) OATH Inc., a Delaware corporation
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 , US

(111) 4018
(732) Williamson-Dickie Manufacturing
Company, LLC 319 Lipscomb Street, Fort

(111) 2758
(732) BRIDGESTONE LICENSING

Worth, TX 76104, US

SERVICES, INC 200 4th Avenue South,
Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, US

(111) 5453
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

(111) 9065

Limited Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(732) Приватна здравствена установа-

(111) 2590

Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје

(732) GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (US) IP LLC Corporation

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 9149
258
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(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

MK and ул. Петар Манџуков 44 Б, Скопје,

KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO

MK

(111) 8707

(111) 15510

(732) APTIV SERVICES 5 US, LLC 5725
Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, US

(732) Johnson Controls Technology
Company 2875 High Meadow Circle,
Auburn Hills, Michigan 48326, US

(111) 8705
(732) APTIV SERVICES 5 US, LLC 5725

(111) 18459

Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, US

(732) BlackBerry Limited 2200 University
Avenue East, Waterloo N2K 0A7, Ontario,

(111) 9344
(732) Igloo Products Corp. 777 Igloo Road,

CA

Katy, Texas 77494, US

(111) 18455
(732) BlackBerry Limited 2200 University

(111) 9083

Avenue East, Waterloo N2K 0A7, Ontario,

(732) APTIV SERVICES 5 US, LLC 5725
Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, US

CA
(111) 17580
(732) ДПТУ БИРОСЕФ ДООЕЛ ул. Гоце

(111) 8832
(732) INTERNATIONAL WHISKY
COMPANY LIMITED, Valan Group, Malta

Делчев бр. 121, Струмица, MK

House, 4th floor, 36-38 Piccadilly London

(111) 17289

W1J 0DP, GB

(732) General Media Communications, Inc.
8944 Mason Avenue Chatsworth California

(111) 8337
(732) The Open Group Limited Apex Plaza,

91311, US

Forbury Road, Reading, Berkshire RG1
1AX, GB

(111) 18768
(732) General Media Communications, Inc.
8944 Mason Avenue Chatsworth California

(111) 8773
(732) Stokely-Van Camp, Inc. 555 West

91311, US

Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US

(111) 17997
(732) General Media Communications, Inc.

(111) 13792
(732) GlaxoSmith Kline LLC Corporation

8944 Mason Avenue Chatsworth California
91311, US

Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 19252
(732) Друштво за трговија,

(111) 15597
(732) Арбен Раткоцери and Лирим

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Дулови ул. Хо Ши Мин бр. 435 В, Скопје,

ул.Борис Трајковски бр. 194А, Скопје,
MK
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(111) 17559

(111) 22962

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.

(732) GlaxoSmith Kline LLC Corporation
Service Company, 251 Little Falls Drive,

Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, MK

ilmington, Delaware 19808, US

(111) 17812

(111) 20780
(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.

(732) Фармацевтска хемиска козметичка

156, 1000, Скопје, MK

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,

(111) 20669

Скопје, MK

(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.
156, 1000, Скопје, MK

(111) 18631
(732) LA POINTIQUE INT'L LTD. 825 VAN

(111) 20890

NESS AVE, STE 602, SAN FRANCISCO,

(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.

CA 94109, US

156, 1000, Скопје, MK

(111) 19398
(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.

(111) 24980
(732) Pierre Balmain S.A.S. 44, rue

156, 1000, Скопје, MK

Francois 1er, FR

(111) 20238

(111) 24979

(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.
156, 1000, Скопје, MK

(732) Pierre Balmain S.A.S. 44, rue
Francois 1er, FR

(111) 19944

(111) 24978

(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.
156, 1000, Скопје, MK

(732) Pierre Balmain S.A.S. 44, rue
Francois 1er, FR

(111) 20411
(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.
156, 1000, Скопје, MK
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 11714 MK/T/ 2003/528
(111) 11718 MK/T/ 2003/529
(111) 11720 MK/T/ 2003/534
(111) 11716 MK/T/ 2003/535
(111) 24777 MK/T/ 2015/1165

ОБНОВУВАЊА
(111) 4832

(186) 30/10/2029

(111) 3852

(186) 25/12/2029

(111) 6303

(186) 23/01/2030

(111) 3387

(186) 20/02/2028

(111) 3103

(186) 04/12/2029

(111) 2948

(186) 15/04/2028

(111) 2029

(186) 04/12/2029

(111) 2106

(186) 27/06/2028

(111) 2088

(186) 27/06/2028

(111) 2089

(186) 27/06/2028

(111) 2091

(186) 27/06/2028

(111) 2500

(186) 13/12/2028

(111) 2501

(186) 22/12/2028

(111) 2850

(186) 18/10/2029

(111) 2150

(186) 01/03/2029

(111) 2153

(186) 15/06/2029

(111) 4558

(186) 06/11/2029

(111) 4559

(186) 06/11/2029

(111) 4614

(186) 25/12/2029

(111) 5917

(186) 22/01/2030

(111) 4742

(186) 04/12/2029

(111) 7618

(186) 05/07/2026

(111) 8194

(186) 02/02/2028

(111) 9065

(186) 13/03/2028
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(111) 9149

(186) 17/03/2028

(111) 8870

(186) 30/03/2028

(111) 9129

(186) 15/04/2028

(111) 9133

(186) 15/04/2028

(111) 8274

(186) 28/05/2028

(111) 9583

(186) 02/07/2028

(111) 9316

(186) 09/10/2028

(111) 9318

(186) 09/10/2028

(111) 8705

(186) 08/03/2029

(111) 9344

(186) 24/03/2029

(111) 8402

(186) 15/04/2029

(111) 9083

(186) 25/08/2029

(111) 8832

(186) 22/09/2029

(111) 8337

(186) 06/10/2029

(111) 9457

(186) 13/10/2029

(111) 8946

(186) 15/10/2029

(111) 8947

(186) 15/10/2029

(111) 8906

(186) 11/11/2029

(111) 8905

(186) 11/11/2029

(111) 8773

(186) 03/12/2029

(111) 8693

(186) 14/12/2029

(111) 8878

(186) 14/12/2029

(111) 15261

(186) 26/10/2027

(111) 16282

(186) 30/11/2027

(111) 15225

(186) 13/12/2027

(111) 15597

(186) 26/12/2027

(111) 15263

(186) 03/01/2028

(111) 15510

(186) 19/02/2028

(111) 15768

(186) 11/03/2028

(111) 16277

(186) 25/03/2028

(111) 16206

(186) 25/03/2028

(111) 15262

(186) 25/03/2028

(111) 18455

(186) 01/04/2028

(111) 15754

(186) 22/04/2028

(111) 15755

(186) 22/04/2028

(111) 15766

(186) 22/04/2028
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(111) 15562

(186) 02/05/2028

(111) 18465

(186) 08/05/2028

(111) 15821

(186) 23/05/2028

(111) 15908

(186) 23/07/2028

(111) 16301

(186) 03/09/2028

(111) 16303

(186) 03/09/2028

(111) 16302

(186) 03/09/2028

(111) 16226

(186) 04/09/2028

(111) 16241

(186) 05/09/2028

(111) 19646

(186) 16/02/2029

(111) 16992

(186) 16/03/2029

(111) 17580

(186) 16/06/2029

(111) 18214

(186) 22/06/2029

(111) 17574

(186) 31/08/2029

(111) 18291

(186) 07/09/2029

(111) 17645

(186) 07/09/2029

(111) 17289

(186) 22/09/2029

(111) 18768

(186) 22/09/2029

(111) 17997

(186) 22/09/2029

(111) 17575

(186) 29/09/2029

(111) 17760

(186) 30/09/2029

(111) 19252

(186) 27/10/2029

(111) 17666

(186) 29/10/2029

(111) 18908

(186) 29/10/2029

(111) 17528

(186) 09/11/2029

(111) 17559

(186) 11/12/2029

(111) 17812

(186) 11/12/2029

(111) 18479

(186) 25/01/2030

(111) 18480

(186) 25/01/2030
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Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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Индустриски дизајн

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(21) ID 2019/26

(45) 31/12/2019
(22) 17/10/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Поповски Влатко
(73) Поповски Влатко "Видое Смилевски Бато" 14А/2-34, 1000, Скопје, MK
(51) 06-01
(54) "Фитнес столица"
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Индустриски дизајн

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(21) ID 2019/29

(45) 31/12/2019
(22) 11/11/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Ана Илиевска
(73) Ана Илиевска ул."Партизанска" бр. 106 - 2/37, Скопје, MK
(51) 06-09
(54) "Перница"
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Индустриски дизајн

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

06-01

MK/I/ 2019/26

06-09

MK/I/ 2019/29

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Поповски Влатко "Видое Смилевски Бато" 14А/2-34, 1000, Скопје, MK

MK/I/ 2019/26

Ана Илиевска ул."Партизанска" бр. 106 - 2/37, Скопје, MK

MK/I/ 2019/29
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Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се означени
со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

268

Индустриски дизајн
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(11) 879

(45) 31/12/2019

(21) ID 2018/31

(22) 27/11/2018

(18) 27/11/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Авторот не сака да биден наведен во пријавата ()
(73) Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФ ДОО Скопје, ул. Чаирска бр. 6/-, 1000
Скопје,, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "Шише"
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Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(11) 878

(45) 31/12/2019

(21) ID 2019/6

(22) 06/03/2019

(18) 06/03/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Чупаркоски Блаже (ул. „Шишка“ БР. 37, 1430 Кавадарци,)
(73) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, , MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "Шише"

270

Индустриски дизајн

Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

(11) 877

(45) 31/12/2019

(21) ID 2019/8

(22) 04/04/2019

(18) 04/04/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Сашо Каланоски (ул. Мирче Ацев бр. 31/4, Охрид)
(73) ИГНИС 2018 дооел с. Мешеишта, Охрид, MK
(51) 23-03
(54) "Камин"
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Гласник Бр.12/2019 - 31/12/2019

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по медународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

09-01

879

09-01

878

23-03

877

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)

(11)

(21)

Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФ ДОО Скопје, ул.
Чаирска бр. 6/-, 1000 Скопје,, MK

879

MK/I/ 2018/31

КОЖУВЧАНКА ДОО ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, , MK

878

MK/I/ 2019/6

ИГНИС 2018 дооел с. Мешеишта, Охрид, MK

877

MK/I/2019/8

ОБНОВУВАЊЕ
(111) 616

(186) 10/12/2024

(111) 779

(186) 04/12/2024
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ВПИШУВАЊЕ
230. Наталија Белчевска, адвокат
Ул. 1737 бр. 32/1 кат 3 кан. 37
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 078 604 605
e-mail:natalijabelchevska@gmail.com
231. Стево Наумов, адвокат
бул. Партизански одреди 21/1-1 МЕ
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 070 206295
e-mail:stevo.naumov@adv.mk
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